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RESUMO  

 

Este trabalho objetiva abordar a questão da construção e reconstrução de 

representações discursivas de Câmara Cascudo no discurso de Mário de Andrade. 

Para descrever, analisar e interpretar essas representações recorre-se a algumas 

categorias semânticas provenientes da ATD, articulando-as com outras categorias, 

notadamente, da Lógica de Grize (1996, 1997), da Linguística Textual e da 

Semântica. Propõe-se, pois, analisar como essas representações são construídas 

discursivamente, em cartas escritas, por meio de categorias semânticas como 

referenciação, predicação, modificação, conexão, localização espacial e temporal. 

Na fundamentação teórica, articulam-se propostas da Análise Textual dos Discursos 

(ATD), concebida pelo linguista Jean-Michel Adam (1990, 2008a, 2011a), da 

Linguística textual (LT), da Semântica e da Lógica, enfocando, sobretudo, o 

fenômeno das representações discursivas. A abordagem da pesquisa é qualitativa, 

com apoio em alguns dados quantitativos (OLIVEIRA, 2012), opção que torna a 

análise mais rica e completa. Como hipótese, apresenta-se o fato de que essas 

categorias possibilitam a (re)construção das imagens de interlocutor, construídas no 

discurso de Mário de Andrade, proporcionando uma multiplicidade de 

representações da personalidade do escritor potiguar. O corpus do trabalho se 

constitui de 20 textos escritos por Mário de Andrade e enviados a Câmara Cascudo 

entre os anos de 1924 a 1944, dos quais foram selecionados e analisados 35 

fragmentos. Verifica-se, portanto, que é construído, no corpus analisado, um 

conjunto de representações discursivas para Câmara Cascudo, a partir das 

categorias semânticas propostas para análise e aplicadas no discurso de Mário de 

Andrade. Essas categorias permitem construir e reconstruir as representações que 

emergem nos textos. Dessa forma, a análise aponta para a construção de um 

conjunto de diferentes representações, destacando-se a representação do escritor, 

do intelectual e do amigo.  

Palavras-chave: Análise Textual dos Discursos. Representação discursiva. Cartas. 

Câmara Cascudo. Mário de Andrade. 

 

 



ABSTRACT 

 

This piece of research aims to address the issue on the construction and 

reconstruction of Câmara Cascudo´s discursive representations in Mário de 

Andrade´s discourse. In order to describe, analyze and interpret these 

representations, we recur to some semantic categories from the Discourse Textual 

Analysis (DTA) by articulating them with other categories, notably, Grize´s Logic 

(1996,1997), Text Linguistics and Semantics. Therefore, the purpose is to analyze 

how these representations are constructed discursively, in written letters, by means 

of semantic categories such as referentiation, predication, modification, connection 

and spatial and temporal locations. In the theoretical foundation, proposals of Textual 

Analysis of Discourses, conceived by the linguist Jean-Michel Adam (1990, 2008a, 

2011a), Text Linguistics, Semantics and Logic, focusing, especially, on the 

phenomenon of discursive representations, are articulated. The research approach is 

of qualitative nature supported by some quantitative data (OLIVEIRA, 2012); option 

which makes the analysis richer and comprehensive. As a hypothesis, it is presented 

the fact that these categories used by Mário de Andrade, in his discourse, do not only 

enable the (re)construction of the interlocutor´s images, discursively constructed, but 

they also provide a multiplicity of information and viewpoints about the RN writer´s 

personality. The study corpus is constituted of 20 texts written by Mário de Andrade 

and sent to Câmara Cascudo between 1924 and 1944, of which 35 fragments were 

selected and analyzed. However, it can be verified that, in the analyzed corpus, a set 

of discursive representations is constructed for Câmara Cascudo, from semantic 

categories proposed for analysis and used in Mário de Andrade´s discourse. These 

categories enable to construct and reconstruct the representations that emerge in the 

texts. Therefore, the analysis points out the construction of a set of different 

representations, highlighting the representation of the writer, the intellectual and the 

friend.  

Keywords: Textual Analysis of Discourses. Discursive Representation. Letters. 

Câmara Cascudo. Mário de Andrade. 

 

 



RÉSUMÉ 

Ce travail a pour but d’aborder la  question de construction et reconstruction des 

représentations discursives de Câmara Cascudo dans le discours de Mário de 

Andrade. Pour décrire, analyser et interpréter ces représentations on recourt à 

quelques catégories sémantiques provenant de l’ATD, en les articulant à d’autres 

catégories, notamment, celles de la Logique de Grize (1996, 1997), de la 

Linguistique Textuelle et de la Sémantique. On propose, donc, d’analyser comment 

ces représentations sont construites discursivement, dans des lettres écrites, à 

travers des catégories sémantiques de référentiation, prédication, modification, 

connexion, localisation spatiale et temporelle. Dans la fondamentation théorique, on 

articule des propositions de l’Analyse Textuelle des Discours (ATD), conçue par le 

linguiste Jean-Michel Adam (1990, 2008a, 2011a), de la Linguistique Textuelle (LT), 

de la Sémantique et de la Logique, focalisant, surtout, le phénomène des 

représentations discursives. L’approche de cette recherche é qualitative, avec l’appui 

de quelques donnés quantitatifs (OLIVEIRA, 2012), option qui enrichie cette analyse. 

En tant qu’hypothèse, on présente le fait que ces catégories permettent la 

(ré)construction des images de l’interlocuteur, construites dans le discours de Mário 

de Andrade, proportionnant une multiplicité de représentations de la personnalité de 

l’écrivain potiguar, le corpus du travail est composé de 20 textes écrits par Mário de 

Andrade et envoyés à Câmara Cascudo entre les années de 1924 à 1944, desquels 

ont été sélectionnés et analysés 35 fragments. On vérifie, donc, qui se construit, 

dans le corpus analysé, un ensemble de représentions discursives pour Câmara 

Cascudo, à partir des catégories sémantiques proposées pour l’analyse et 

employées dans le discours de Mário de Andrade. Ces catégories permettent de 

construire et de reconstruire des représentations qui émergent dans les textes. De 

cette façon, l’analyse indique la construction d’un ensemble de différentes 

représentations, surtout, celles de l’écrivain, de l’intellectuel et de l’ami. 

 

Mots-clés: Analyse Textuelle des Discours. Représentation discursive. Lettres. 

Câmara Cascudo. Mário de Andrade.  
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INTRODUÇÃO  

 

Neste trabalho, vamos analisar as representações discursivas de Câmara 

Cascudo por Mário de Andrade.  Essas representações são construídas nos textos 

da correspondência pessoal trocada entre os dois escritores no período de 1924 a 

1944. Esses textos foram organizados por Marcos Antonio Moraes (2010) e a partir 

deles serão extraídos e adaptados os textos que constituirão o instrumento de 

pesquisa neste trabalho.  Por meio dessa correspondência, foram criados, 

reforçados e mantidos laços sociais e de amizade entre os dois intelectuais. A 

relação que se estabeleceu entre ambos por meio das cartas resultou em estreitos 

laços de amizade. Os textos dessa correspondência são repletos de memórias, as 

quais são suscetíveis de evocar experiências as mais diversas e longínquas no 

tempo e no espaço.  A escolha desse corpus foi motivada pela relevância histórica, 

literária e cultural desses textos, assim como pelo interesse de melhor conhecer 

seus autores, personalidades de grande influência para a história da literatura e do 

folclore brasileiro.  

Câmara Cascudo e Mário de Andrade são nomes que representam muito 

para a história cultural do Brasil. O primeiro é considerado um dos maiores 

folcloristas brasileiros, uma das mais respeitáveis figuras no âmbito do folclore. Autor 

do Dicionário do Folclore Brasileiro, Cascudo muito contribuiu para a valorização da 

cultura popular no Brasil. “Seu nome, Câmara Cascudo, é hoje quase folclore 

também” (Pedro Bloch)1. Mário de Andrade, um dos líderes e principal representante 

do Modernismo no Brasil, definiu as bases desse movimento, contribuindo, por meio 

de sua vasta obra, com as principais teses e desdobramentos dos ideais 

modernistas. Sua posição foi decisiva para a orientação nacionalista do movimento e 

norteou a autuação do autor na vida pública. A importância da contribuição desses 

dois nomes para o cenário artístico-cultural do Brasil é inegável. É igualmente 

indiscutível a importância da correspondência desses dois ícones da literatura para a 

agenda de pesquisas não só do campo da epistolografia, mas de diferentes áreas do 

                                                           
1
 Cascudo, Luís da Câmara. Entrevista concedida a Pedro Bloch em 1964. Disponível em: 

www.cascudo.org. Acesso em 23 jan 2013. 

http://www.cascudo.org/
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conhecimento. Os textos dos dois escritores representam não apenas experiências 

individuais, mas manifestam uma série de atividades intelectuais desenvolvidas na 

época em contextos sociais distintos. O estudo dessa correspondência permitirá 

uma visão mais ampla de seus autores e da obra que produziram. Os textos que 

compõem essa correspondência constituem, portanto, terreno fértil para 

pesquisadores ávidos de novas descobertas. As possibilidades de abordagem são 

bastante vastas e podem abranger escolhas as mais diversas. Neste trabalho, em 

particular, buscar-se-á responder às seguintes questões: 

 

 Que representações discursivas são construídas para LCC no discurso de 

MA?  

 Que operações semânticas são empregadas para construir essas 

representações? 

 Que efeitos de sentido são gerados pela relação dessas categorias? 

 Que contribuições teóricas e metodológicas essa análise trará para os 

estudos linguísticos do texto? 

 

Dessa forma, será analisado como Câmara Cascudo é representado 

discursivamente por Mário de Andrade durante esses vinte anos de 

correspondência. Parte-se do pressuposto de que, para construir discursivamente 

qualquer representação, faz-se necessário recorrer a determinadas categorias 

semânticas, as quais operam conjuntamente na dinâmica textual compondo as 

representações discursivas.  Propõe-se, portanto, analisar como se constroem e se 

reconstroem as representações discursivas propostas nos textos por meio de 

operações como referenciação, predicação, aspectualização (modificação), isotopias 

e outras categorias produzidas nos textos analisados. Objetiva-se, portanto, de 

forma genérica, analisar a construção de representações discursivas de Câmara 

Cascudo por Mário de Andrade por meio dessas categorias. Mais especificamente, 

objetiva-se interpretar como as representações discursivas focalizadas são 

construídas por meio das categorias semânticas selecionadas e descrever os efeitos 

de sentido gerados pela relação entre essas categorias. Para comprovar esta tese, 

parte-se do pressuposto de que a relação entre essas categorias promove a 

composição de significações (entendemos que as abordagens que tratam do 
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significado do ponto de vista representacional e do ponto de vista referencial são 

complementares) e contribui para construir as representações discursivas.   

A pesquisa terá como respaldo teórico principal a Análise textual dos 

discursos (ATD), proposta pelo linguista francês Jean-Michel Adam, e trabalhos de 

estudiosos da obra desse autor. Com base nesses pressupostos teóricos, pretende-

se contribuir para o campo da Linguística textual e da ATD, especialmente para os 

estudos da representação discursiva na área de linguística, apresentando-se um 

estudo que consiste na análise de textos concretos.   

A representação discursiva (doravante Rd) é uma das principais noções 

utilizadas pela ATD para o nível semântico do texto. Essa noção, juntamente com as 

de correferência, anáfora, isotopia e colocação (Cf. ADAM, 2008a [2011a] cap. 3), 

compõe o conjunto de categorias da ATD mais diretamente vinculadas à semântica. 

Dessa forma, adotando o esquema proposto por Adam ([2008a] 2011a, p. 61) para a 

análise dos discursos e a análise textual, nossa análise se centrará na base desse 

esquema (esquema 4), nível textual, mais especificamente no nível semântico (N6), 

o que não impede a analise abordar certos elementos que transitam pelos outros 

níveis. Aliás, essa incursão não só é possível, como necessária, uma vez que as 

representações discursivas que se pretendem analisar são o resultado de uma 

intenção de interação (ação visada) que se concretiza por meio da linguagem, com a 

mediação de um gênero (a carta pessoal). O gênero, situado na fronteira texto/ 

discurso (cf. esquema 4), disponível em uma formação sociodiscursiva,  articula os 

níveis do texto aos níveis do discurso. Para compreensão e análise das Rd, devem 

se considerar também parâmetros contextuais, como a situação sociodiscursiva de 

interação, as condições de produção e as condições de recepção/ interpretação.  

A noção de representação discursiva (Rd) que será aqui utilizada é 

apreendida, especialmente, da obra de Adam (1999, 2008a, 2011a) e autores que o 

seguem, como também de Grize (1997). De forma simplificada, a representação 

discursiva seria a “imagem” do locutor, do auditório, ou do tema tratado proposta 

pelo discurso. Sempre que se enuncia ou se lê uma proposição está-se construindo 

uma representação discursiva. Essa Rd que se constrói é suscetível de ser 

confirmada ou invalidada, modificada ou complementada por outras proposições. 

Com efeito, as Rd não são dadas, mas construídas a partir da realidade apresentada 

pelo texto. É o texto que propõe o sentido e este pode ser descrito como uma 
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imagem mental que o receptor constrói da realidade tal qual esta lhe é oferecida 

pelo texto. Assim, o texto é uma proposição de sentido que o interpretante é 

convidado a (re)construir. O sentido de um enunciado é inseparável dessa atividade 

de reconstrução. O sentido de um enunciado (o dito) é inseparável de um dizer, isto 

é, de uma atividade enunciativa significante que o texto convida a (re)construir. É 

nesse sentido que serão abordadas as representações discursivas: toda Rd é, 

semanticamente, construída pelo interpretante a partir do texto, dos enunciados e 

em função de suas próprias finalidades (objetivos, intenções) e de suas 

representações psicossociais da situação, do enunciador e do mundo do texto, 

assim como de seus pressupostos culturais (cf. ADAM, 2008a [2011a]). 

Sabemos que a Rd é estudada em especial na área da Análise de 

discurso e da Sociologia. No campo da Linguística Textual, só há bem pouco tempo, 

têm despontado trabalhos com esse tema. Nosso objeto de estudo é, portanto, ainda 

pouco estudado, sobretudo no âmbito da ATD, em que só recentemente têm sido 

desenvolvidas pesquisas voltadas especificamente para esse campo do 

conhecimento. Dessa forma, para aplicarmos categorias de análise apropriadas ao 

estudo das representações discursivas, recorreremos a um conjunto de disciplinas 

teóricas, como Linguística Textual, Análise do Discurso e Semântica. Assim, vamos 

buscar no âmbito dessas disciplinas, e adaptarmos conforme nossos propósitos de 

pesquisas, categorias como expressões referenciais, predicação, modalizadores 

(advindas da Linguística do texto), isotopia e metáforas (adaptadas da Semântica). 

Essa conjunção de disciplinas na aplicação de categorias de análise vem preencher 

a lacuna existente no estudo das Rd, no que concerne a abordagem apresentada 

nesta tese e, ainda, apresentar uma metodologia inovadora no tratamento do tema.    

Para embasar nossa pesquisa, serão adotados como pressupostos 

teóricos os postulados da Linguística Textual e, mais especificamente, da Análise 

Textual dos Discursos. Assim, com base nessa teoria e abordagem, interpretaremos 

a noção de Rd e investigaremos a sua construção em textos concretos, inserindo 

essa análise numa perspectiva textual-discursiva e também numa perspectiva 

semântico-discursiva. Dessa forma, servirão como apoio teórico principal os estudos 

de Adam (2008a [2011a]); Koch (2009); Neves (2006); Castilho (2010); Grize (1990, 

1997). 
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As representações discursivas serão organizadas primeiramente por 

categorias empíricas construídas com base em eixos temáticos. A análise dos dados 

partirá dessas categorias de base e se centrará nas categorias teóricas, partindo de 

um levantamento minucioso das categorias semânticas empregadas nos textos para 

construir as representações discursivas focalizadas. Esse levantamento permitirá 

avaliar as expressões linguísticas eleitas por Mário de Andrade para se referir a 

Câmara Cascudo, construindo, assim, as representações propostas nos textos. 

Após a apresentação desses dados, será feita a análise interpretativa de cada Rd 

construída no discurso, numa perspectiva qualitativa, apoiada em dados 

quantitativos. Essas representações serão organizadas por eixos temáticos, 

segundo as categorias empíricas mais recorrentes. Cada seção receberá um rótulo, 

que sumarizará as representações mais recorrentes de cada eixo.   

Um dos aspectos inovadores deste trabalho é o estudo da representação 

discursiva no âmbito da Linguística Textual. Como já frisamos, a Rd é estudada em 

especial na área da Análise de discurso e da Sociologia. Em análise do discurso, as 

investigações partem de noções como interdiscurso, memória discursiva, 

subjetividade, heterogeneidade e autoria. No campo da Sociologia, o respaldo 

principal são as representações sociais de Moscovici2. 

No campo da Linguística de texto, só há bem pouco tempo (acreditamos 

que há menos de uma década) têm despontado trabalhos com esse tema. Nosso 

objeto de estudo é, portanto, ainda pouco explorado, sobretudo no âmbito da ATD, 

em que só recentemente têm sido desenvolvidas pesquisas voltadas 

especificamente para esse campo do conhecimento. Assim, entendemos ser 

relevante o estudo da Rd, na perspectiva da ATD, para a agenda de estudo da 

Linguística Textual. 

Para apresentar uma ideia geral da noção de representação discursiva na 

área de Análise do discurso, vamos nos reportar a dois trabalhos de pós-graduação 

que investigaram o tema: a tese de Moraes (2008)3 e a dissertação de Peripato 

                                                           
2
 MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 5. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2003.  

3
 MORAES, Érika de. A representação discursiva da identidade feminina em quadros humorísticos. Campinas, 

2008. Tese (Doutorado em Linguística). Instituto de estudos da linguagem. Universidade estadual de Campinas. 
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(2006)4. Em seguida vamos nos concentrar nos trabalhos do grupo de pesquisa ATD 

da UFRN. 

Moraes (2008), em sua tese de doutorado, investiga os discursos sobre a 

mulher em quadros humorísticos impressos. Com respaldo teórico na Análise de 

discurso de linha francesa, a autora analisa a representação discursiva da 

identidade feminina nesses quadros humorísticos. Sua pesquisa investiga os 

discursos que circulam sobre a mulher a partir de sua representação em quadros 

humorísticos impressos que põem em destaque personagens femininas, 

especialmente os de Maitena, Miguel Paiva e Adão Iturrusgarai. Com o objetivo de 

descrever e interpretar o modo como os discursos sobre a mulher emergem e se 

confundem com a realidade sobre ela, a autora investiga como os discursos que 

circulam no domínio humorístico ajudam a constituir os efeitos de sentido sobre a 

caracterização da mulher na atualidade. Sua proposta é refletir sobre como esses 

discursos emergem nos textos estudados, a partir da memória discursiva, revelando 

representações que extrapolam o nível do humor e se tornam constitutivas do 

sentido corrente dos discursos sobre ser mulher. O respaldo teórico é o da Análise 

do Discurso de linha francesa (AD), tendo em vista o conceito de discurso como 

regularidade e dispersão, ao mesmo tempo, e retomando noções cruciais para a 

disciplina como as de interdiscurso, memória discursiva, subjetividade, 

heterogeneidade, estereótipo, história. A autora respaldou-se, também, na noção de 

semântica global, bem como nas de cenografia e ethos, desenvolvidas por 

Maingueneau.    

A partir dos estereótipos e dos discursos sobre a mulher postos em 

circulação nos quadros de humor estudados, a autora busca interpretar a que 

posições de sujeito (ou a que ethos) corresponde a imagem de mulher que se 

configura nos textos analisados. Na análise, a autora leva em consideração as 

cenas de enunciação, descrevendo as cenografias construídas pelo discurso. A 

análise aponta para a existência de discursos heterogêneos que correspondem a 

uma identidade feminina atravessada por conflitos e contradições. 

                                                           
4
 PERIPATO, Priscila. A representação discursiva da identidade do adolescente no Folhateen. Araraquara, 

2006. Dissertação (Mestrado em Linguística). Universidade estadual paulista Júlio de Mesquita Filho. 
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Peripato (2006) analisa a construção da identidade do adolescente a 

partir de representações discursivas na mídia, especificamente nas cartas de leitores 

do caderno Folhateen, suplemento do Jornal Folha de São Paulo. Utilizando 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso francesa, a autora analisa as 

representações do adolescente pelo jornal, representações de si do adolescente e 

representações do jornal. Na metodologia, são empregadas categorias da AD 

francesa, como subjetividade, autoridade, autoria no discurso e posições-sujeito. A 

análise, que parte dos textos, transcritos, na sua maioria, na íntegra, constata a 

representação de uma identidade múltipla dos adolescentes, devido às múltiplas 

posições assumidas por eles nas cartas analisadas.    

O grupo de pesquisa em ATD da UFRN trabalha com noções 

desenvolvidas por Adam (2008a, 2011a) para os níveis textuais, como: estrutura 

composicional (sequências e planos de texto), semântica (representação discursiva) 

e enunciação (responsabilidade enunciativa). Alguns trabalhos que investigam esses 

temas se encontram em andamento, outros já foram concluídos. Aqui vamos nos 

ater aos trabalhos do grupo que foram apresentados até hoje com o tema da 

representação discursiva: Ramos5, Oliveira (2013)6 e Queiroz7.  

Ramos (2011) investiga como vestibulandos e pré-vestibulandos constroem 

as representações discursivas de Ficar e Namorar na produção textual e suas 

implicações para a ATD e o ensino e a aprendizagem da produção de texto em 

aulas de língua portuguesa, com base na linguística de texto, perspectivada pela 

Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2008a) e complementada pela Semântica de 

Frames (FILLMORE, 2006; FELTES, 2007). Partindo de uma abordagem qualitativa 

e quantitativa (VIANNA et al., 2008), a pesquisa tem como corpus de análise 168 

textos empíricos produzidos por vestibulandos do PSV/2005 da UFRN, Natal, RN, e 

por estudantes do 3º Ano do ensino médio da Escola Estadual Juscelino Kubitschek 

                                                           
5
 Ramos, Milton Guilherme. Representações discursivas de Ficar e Namorar em textos de vestibulandos e pré-

vestibulandos. Natal-RN, 2011 (Tese de doutorado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

6
 OLIVEIRA, Karla Geane. A representação discursiva da figura feminina no jornal O porvir. Natal-RN, 2013 

(Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

7
 QUEIROZ, Maria Eliete. As Representações discursivas do locutor e dos alocutários no discurso político de 

renúncia (Antônio Carlos Magalhães). Natal-RN, 2013 (Tese de doutorado). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.  
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(EEJK), Assú, RN (2008). Com o objetivo de investigar como são construídas as 

representações discursivas de Ficar e Namorar na produção textual de 

vestibulandos e pré-vestibulandos e ancorado numa abordagem “quali-quantitativa”, 

o autor recorre à mensuração dos dados, observando a frequência de suas 

ocorrências no texto empírico, e busca descrever e interpretar as ações discursivas 

dos sujeitos materializadas na produção escrita. Para a análise, são empregadas as 

seguintes categorias semânticas: referenciação, predicação, aspectualização 

(modificação), localização e analogia. Essa análise é complementada com o estudo 

de aspectos cognitivos, como modelos culturais e frames. Na construção dessas 

representações discursivas, o autor observou que as Rds são diferentes, porque 

elas expressam situações históricas e ideológicas diversas. Segundo ele, são essas 

situações que vão condicionar a mudança no discurso e ajudar a ressignificar as 

representações discursivas. 

Oliveira (2013) analisa como se constroem as representações discursivas 

da figura feminina no jornal O porvir, periódico que circulou na cidade de Currais 

Novos-RN entre os anos de 1926 e 1929. O quadro de referência é o da Linguística 

Textual e da Análise Textual dos discursos, tomando como respaldo teórico principal 

os trabalhos de Jean-Michel Adam, principalmente para embasar a noção de 

representação discursiva. A abordagem da pesquisa é qualitativa e quantitativa de 

natureza descritiva e interpretativista. A autora emprega em sua análise fragmentos, 

extraídos dos 280 textos selecionados do referido jornal, num total de 396 

enunciados, que são divididos por gênero textual, constituindo um total de vinte e 

cinco gêneros diferentes. Partindo de um levantamento exaustivo de dados, os 

textos são segmentados em enunciados, depois em expressões linguísticas, que 

evidenciam a Rd focalizada. Para analisar esses enunciados e expressões 

linguísticas, são empregadas as seguintes categorias semânticas: referenciação, 

predicação, modificação e localização espacial e temporal. As representações mais 

evidenciadas pela autora para a figura feminina foram a da moça solteira, da 

esposa, da dona de casa e da mãe. Segundo a autora, dentre as categorias 

empregadas, as expressões referenciais foram as que mais concorreram para a 

construção de uma representação positiva da figura feminina.  

Queiroz (2013) investiga como se constroem as representações 

discursivas do locutor e dos alocutários em um discurso de renúncia.  A pesquisa 
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aborda o estudo das Representações discursivas (Rd) no discurso político de 

renúncia do Senador Antônio Carlos Magalhães (ACM) em 30.05.2001. Seu objetivo 

é investigar como as Representações discursivas do locutor e dos alocutários são 

construídas por Antônio Carlos Magalhães (ACM) no seu discurso de renúncia. A 

perspectiva teórica adotada advém dos pressupostos da Linguística do Texto, com 

foco na Análise Textual dos Discursos (ATD). Numa abordagem qualitativa, 

descritiva e interpretativista, a autora apresenta uma análise linguística e 

interpretativa com foco na construção das Rd que ACM faz de si mesmo e de seus 

alocutários, contextualizando o discurso de renúncia, descrevendo o plano de texto 

que o constitui e as categorias de análise que constroem as Rd e fazendo as 

devidas interpretações semânticas.  No enfoque metodológico, a autora considera 

dados quantitativos e análise qualitativa, com procedimentos de análise que levam 

em conta as seguintes categorias semânticas: a referenciação, a predicação, a 

modificação, a localização espaçotemporal, a conexão e a comparação. A análise 

dos dados verifica que ACM constrói um conjunto de Representações discursivas de 

si mesmo e de seus alocutários por meio dessas categorias semânticas.  

As representações desse conjunto são analisadas partindo das 

categorias, que são descritas uma a uma na análise. O procedimento é repetido 

para cada representação predominante do conjunto. A análise mostra que uma 

representação mais geral vai gerando outras mais específicas. Assim, quando a 

representação discursiva do locutor se constitui, vai construindo as de vítima, de 

político, de Senador confiante, de condenado, de sigla, de Presidente da Casa 

Federal. Nessa perspectiva, a autora conclui que a Rd de locutor aparece como 

sendo muito importante para a produção e a compreensão do sentido do texto. 

Nosso trabalho vem complementar as pesquisas desenvolvidas sobre o 

tema da representação discursiva no âmbito da Linguística Textual, dando 

continuidade à agenda de estudos do grupo de pesquisa em Análise Textual dos 

Discursos, com a contribuição do estudo no gênero carta pessoal. Portanto, o que o 

presente trabalho apresenta de novidade em relação aos trabalhos do grupo é o fato 

de a análise se dar em gênero epistolar, bem como o acréscimo da categoria 

isotopia para fundamentar as análises e, no tocante à metodologia, a formulação de 

categorias empíricas para uma melhor distribuição das representações discursivas 

analisadas. 
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No que tange às categorias empregadas nesta tese e nos trabalhos 

anteriores do grupo, observa-se que a categoria aspectualização adotada no texto 

de Ramos (2011) recebeu nova denominação nos textos de Queiroz (2013) e de 

Oliveira (2013), que a definiram como modificação. Por uma questão de clareza 

metodológica, neste trabalho esta categoria também receberá a denominação 

“modificação”, embora se resguarde a mesma essência da categoria 

aspectualização definida por Adam. Em relação ao trabalho de Ramos (2011), o 

enfoque que o diferencia dos demais trabalhos do grupo é a introdução de aspectos 

cognitivos no estudo do texto, como frames e modelos culturais. Quanto ao nosso 

trabalho, além das categorias empregadas pelos outros pesquisadores do grupo, 

emprega também na análise dos textos a categoria isotopia. Essa escolha deveu-se 

ao fato de esta categoria encontrar-se no mesmo nível das representações 

discursivas: o nível semântico do texto e ser bastante recorrente nos textos 

analisados. 

Nosso trabalho será organizado em três capítulos. O primeiro capítulo é 

composto por duas seções. Na primeira seção, subdividida em quatro subseções, 

será apresentada uma breve exposição de nossa pesquisa, descrevendo a 

abordagem, a forma de seleção dos textos, a caracterização do corpus e a 

contextualização do gênero do nosso instrumento de pesquisa (a carta pessoal), 

com a descrição de seus principais aspectos e especificidades. Na segunda seção, 

serão descritos os procedimentos metodológicos que serão adotados para a 

realização deste trabalho.  

O segundo capítulo será dedicado ao suporte teórico que fundamenta 

nossa pesquisa. Na primeira seção, apresentaremos uma breve trajetória da 

Linguística Textual no Brasil, com suas principais contribuições para o estudo do 

texto. Esta seção apresenta ainda algumas das principais concepções de texto que 

fundamentam a Linguística textual. A segunda seção traz uma sistematização dos 

estudos de Adam (2008a [2011a]) relativos à formulação da Análise Textual dos 

Discursos (ATD), bem como da noção de Representação discursiva, nosso principal 

objeto de estudo nesta pesquisa.  Ainda nesta seção, apresentar-se-á uma 

descrição das categorias semânticas que embasarão a análise das Rd.  

O terceiro e último capítulo se voltará para a análise dos dados que 

compõem nosso instrumento de pesquisa, sendo dividido em seções temáticas, com 
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respectivas subseções por eixos isotópicos. Após cada seção temática será 

apresentada uma síntese dos resultados das representações predominantes, 

organizadas por categorias semânticas. 
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Capítulo 1 
 

___________________________________________________________________ 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
         
“A ciência, enquanto conteúdo de conhecimentos, só se 
processa como resultado da articulação do lógico com o real, 
da teoria com a realidade. Por isso, uma pesquisa geradora de 
conhecimento científico e, consequentemente, uma tese 
destinada a relatá-la, deve superar necessariamente o simples 
levantamento de fatos e coleção de dados, buscando articulá-
los no nível de uma interpretação teórica” (SEVERINO, 2002, 
p. 149). 

 

 

Neste capítulo, faremos uma apresentação da nossa pesquisa, 

começando por apresentar os procedimentos metodológicos que a embasarão e 

descrevendo o tipo de abordagem que será utilizada. Nessa ocasião, faremos uma 

delimitação do corpus a partir dos procedimentos de seleção, e especificaremos a 

metodologia empregada para a análise dos dados. Em seguida, delinearemos uma 

caracterização do nosso objeto de estudo e sua contextualização, bem como uma 

descrição dos principais aspectos do gênero carta pessoal. E finalmente será trazida 

uma breve descrição dos procedimentos de análise.  

 

1.1 Procedimentos metodológicos da pesquisa  

1.1.1 Abordagem da pesquisa 

 

Conforme foi exposto na introdução, nosso propósito, neste trabalho, é 

analisar as representações discursivas de Câmara Cascudo construídas no discurso 

de Mário de Andrade. Para fazer essa análise será utilizada uma abordagem 

qualitativa, a qual possibilitará uma exploração detalhada dos dados, bem como um 

tratamento pormenorizado de cada fragmento selecionado, considerando sua 

inserção no sentido global do texto. A análise também fará uso de dados 
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quantitativos, os quais vêm complementar a abordagem qualitativa para melhor 

análise do tema.  

Quanto aos procedimentos de elaboração dos dados, optou-se pela 

pesquisa documental de base qualitativa, com dados quantitativos. Dessa forma, a 

pesquisa fundamentar-se-á em documentos escritos, os quais receberão um 

tratamento cuidadoso e serão submetidos a uma análise meticulosa, que explorará 

todos os aspectos da Rd focalizada. Para isso, será feito um levantamento exaustivo 

dos dados, com base nas categorias propostas para análise. A partir desse 

levantamento, será realizada a mensuração desses dados, observando a frequência 

de suas ocorrências nos textos analisados. Com base nesse resultado, proceder-se-

á à descrição e interpretação dessas informações, considerando sempre os 

propósitos desta pesquisa. 

A pesquisa documental, segundo Andrade (2008), fundamenta-se no 

levantamento de documentos escritos ou não que ainda não tenham sido objeto de 

embasamento de pesquisa anterior. Esses documentos podem ser retrospectivos ou 

contemporâneos e serem colhidos de fontes primárias ou secundárias. Quanto à 

classificação dessas fontes, os autores de trabalhos sobre Metodologia apresentam 

pontos de vista distintos. Alguns entendem que fontes primárias são aquelas 

constituídas pela bibliografia de primeira mão, ou seja, trabalhos ainda não utilizados 

em pesquisas publicadas. Outros entendem que as fontes primárias são as obras 

que servem como embasamento teórico do trabalho, enquanto as secundárias são 

constituídas pela bibliografia complementar. Há, ainda, os que conceituam fontes 

primárias como documentos originais e fontes secundárias, toda a bibliografia 

utilizada (Cf. ANDRADE, 2008). Adotamos o entendimento de que fontes primárias 

são dados originais a partir dos quais vamos ter uma relação direta com os fatos a 

serem analisados, no caso deste trabalho, os textos de Mário de Andrade enviados 

a Câmara Cascudo (Cf. OLIVEIRA, 2012). 

 A pesquisa documental tem como procedimento a documentação 

indireta, cuja coleta poderá se dar em instituições públicas ou privadas. A principal 

característica desse tipo de pesquisa é que a coleta de dados se restringe a 

documentos, escritos ou não. Bastante semelhante à pesquisa bibliográfica, a 

documental se caracteriza, segundo Oliveira (2012, p. 69), “[...] pela busca de 

informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico, 
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como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, 

fotografias, dentre outras matérias de divulgação.” (grifos da autora). 

Queremos chamar a atenção para o fato de que os documentos que 

constituem nosso material de pesquisa já foram objetos de outras investigações, 

mas ainda não foram explorados quanto ao objeto que estamos investigando: as 

representações discursivas. Nenhuma pesquisa, pelo menos que se tenha 

conhecimento, foi publicada ainda sobre representações discursivas nos textos das 

cartas de Mário de Andrade para Câmara Cascudo. Ademais, teremos uma relação 

investigativa com estes textos, os quais serão por nós analisados, explorando todos 

os aspectos possíveis concernentes à construção do sentido para o nosso objeto de 

pesquisa neste trabalho de tese. 

A pesquisa em ciências humanas e sociais segue duas orientações 

básicas em relação ao modo de abordar a realidade e aos meios de colher 

informações. Essas orientações são designadas de pesquisa quantitativa e pesquisa 

qualitativa. Aqui vamos nos ater à pesquisa qualitativa. Para esse tipo de 

abordagem, o pesquisador precisa encontrar fundamentos para uma análise e para 

a interpretação dos dados, de modo a demonstrar a importância do fato investigado. 

Segundo Chizzotti (2010, p. 28), as pesquisas qualitativas, usando ou não 

quantificações, “[...] pretendem interpretar o sentido do evento a partir do significado 

que as pessoas atribuem ao que falam e fazem”. Para esse autor, a pesquisa 

qualitativa não tem um padrão único, porque admite que a realidade é fluente e 

contraditória e os processos de investigação dependem também do pesquisador, 

suas concepções, seus valores, seus objetivos. Nesse tipo de pesquisa, os 

instrumentos para atingir o conhecimento são fornecidos pelos meios de coleta de 

informações dos fatos, vividos pelos atores humanos, e seus paradigmas emergem 

da interpretação dessas informações.  

Oliveira (2012, p. 60) define a pesquisa qualitativa como “[...] um estudo 

detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e 

fenômenos da realidade”. Esse procedimento objetiva buscar informações genuínas 

para explicar em profundidade o significado e as características de cada contexto 

em que se encontra o objeto de pesquisa. Segundo Oliveira (2012, p. 37), 

atualmente tem-se dado preferência à expressão abordagem qualitativa para se 

referir a esse processo, que a autora define como “[...] um processo de reflexão e 
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análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 

detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua 

estruturação”. Para a autora, todos os fatos e fenômenos são significativos e 

relevantes e são trabalhados por meio de técnicas diferenciadas, como entrevistas, 

análise de conteúdos, dentre outras.  A autora também observa que o emprego 

conjunto de técnicas quantitativas e qualitativas pode ser bastante proveitoso, pois 

essa prática, além de proporcionar vários benefícios à analise dos dados, confere 

maior credibilidade e validade aos resultados da pesquisa, evitando-se o 

reducionismo. Nesse sentido, ela entende que as abordagens quantitativas e 

qualitativas não são excludentes, ao contrário, elas se complementam. Minayo 

(1994) também é favorável à interação entre as pesquisas qualitativa e quantitativa. 

Para essa autora, o conjunto dos dados quantitativos e qualitativos não se opõe. “Ao 

contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.” (MINAYO, 1994, p. 22). 

Neste trabalho, optamos pela análise conjunta de dados qualitativos e 

quantitativos por entendermos que esse procedimento constitui alternativa viável e 

satisfatória para descrever o fenômeno que nos propomos analisar. Entendemos 

que essa análise (interação de dados qualitativos e quantitativos) é mais adequada, 

no sentido de abrangência do fenômeno investigado, e pertinente para fornecer 

resultados mais ricos e completos. Nesse sentido, buscamos respaldo em Oliveira 

(2012) que defende a interação entre dados qualitativos e quantitativos. Segundo 

ela,  

Utilizar alguns dados quantitativos em uma pesquisa qualitativa é 
possível, visto que, face ao novo paradigma da ciência 
contemporânea, no processo de construção do conhecimento 
(epistemologia), deve-se incluir a descrição de todos os fenômenos 
naturais. (OLIVEIRA, 2012, p. 58). 

 

A autora defende que os dois tipos de abordagem, qualitativa e 

quantitativa, não são excludentes, explicando que na opção por uma pesquisa 

qualitativa, pode-se recorrer a dados quantitativos para melhor análise do tema em 

estudo. 
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1.1.2 Composição do corpus: seleção das cartas  

 

O corpus de pesquisa deste trabalho é constituído por um conjunto de 20 

cartas de Mário de Andrade extraídas do livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: 

cartas, 1924-1944, organizado por Marcos Antônio Moraes. Essa seleção foi feita 

considerando nossos objetivos de pesquisa, ou seja, foram selecionados apenas 

textos em que são construídas representações discursivas de Câmara Cascudo. 

Assim, não se selecionaram todos os textos de Mário de Andrade constantes da 

obra, mas aqueles que, de alguma forma, apresentam características pessoais de 

LCC, como temperamento, valores, maneira de pensar e de se expressar. Esse 

recorte resultou nos vinte textos para análise, o que nos pareceu oportuno aos 

objetivos desta pesquisa, posto que representa uma quantidade satisfatória para 

amostragem do fenômeno que se pretende investigar. 

Cada texto selecionado para análise recebeu uma codificação. Para 

proceder a essa identificação, seguiu-se uma sequência, obedecendo-se à ordem 

cronológica dos textos, e identificou-se o seu autor com as iniciais de seu nome. 

Assim, cada texto foi codificado com um número, seguido das iniciais do seu autor, 

como mostraremos no quadro seguinte, que informa local e data, bem como o 

resumo dos principais assuntos tratados nas missivas: 

 

CARTA LOCAL E 
DATA 

ASSUNTOS PRINCIPAIS 

1MA São Paulo, 
14/08/1924 

MA agradece pelo envio de um artigo sobre ele, escrito e 
publicado por LCC na revista A imprensa de Natal; elogia o 
estilo de LCC e fala de sua inteligência, que toca o seu 
“calcanhar de Aquiles”.  

2MA São Paulo, 
26/09/1924 

MA aprecia os livros de LCC: Joio e Histórias que o tempo 
leva; fala de si e da evolução de sua obra; dá orientações 
quanto à escrita literária; e pede fotografias do Nordeste, 
como obras de arte coloniais, imagens de madeira, igrejas. 

3MA Araraquara, 
26/06/1925 

MA fala com entusiasmo das fotografias recebidas; do 
desejo de visitar o “Norte” e de sua ânsia de conhecer e 
compreender o Brasil e os brasileiros; e pede opinião 
sobre um poema e uma carta a saírem na revista Estética. 

4MA São Paulo, 
06/09/1925 

MA faz comentários sobre o poeta potiguar Jorge 
Fernandes, sobre livros de LCC e fala sobre o Congresso 
Regionalista do Nordeste, apontando falhas no seu 
programa e sugerindo temas para o evento. Fala do livro 
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Pau Brasil do escritor Oswald de Andrade, tecendo 
elogios.  

5MA São Paulo, 
04/10/1925 

MA faz observações e propõe mudanças em três poemas 
de LCC. 

6MA São Paulo, 
26/11/1925 

MA fala do seu estado de saúde; fala com entusiasmo do 
álbum, que recebeu de LCC, comemorativo do Diário de 
Pernambuco; fala do estilo de LCC e lhe pede que envie 
sempre “coisas e cartas”; e fala de sua satisfação com a 
amizade entre ambos. 

7MA LNI* - Ano-
Bom de 1926 

MA fala do seu livro que está para sair: Losango cáqui; 
insiste com LCC que retrabalhe seu livro de versos ou o 
envie para ele; comenta a opinião de LCC sobre a 
“mentalidade intelectual de Recife”; pede opinião do amigo 
sobre artigos seus; e fala do conflito pessoal com o escritor 
Graça Aranha. 

8MA São Paulo, 
03/02/1926 

MA informa o envio do seu livro Losango cáqui e fala da 
repercussão que ele está tendo no meio literário; fala da 
revista Terra Roxa; do seu conflito com Menotti; aprecia o 
texto Atos dos modernos, publicado por LCC na revista 
Letras Novas de Natal. Agradece o convite de LCC para 
visitar Natal e faz planos para uma viagem futura. 

9MA São Paulo, 
12/03/1926 

MA fala da sua vida corrida e das atividades que tomam 
todo o seu tempo; insiste outra vez com LCC que lhe envie 
o seu livro de versos. 

10MA São Paulo, 
21/04/1926 

MA pede ao amigo artigo para Terra Roxa; faz apreciação 
sobre o livro de LCC, Alma patrícia; e lamenta o pouco 
conhecimento que tem do Brasil e do povo brasileiro. 

11MA São Paulo, 
22/07/1926 

MA fala do poema de LCC “Não gosto de sertão verde” e 
sugere nele algumas alterações; fala dos artigos do amigo 
e dá sugestões para melhorá-los; fala de um conflito com o 
escritor M. Lobato; entusiasma-se com a possibilidade de 
LCC ir a São Paulo; e fala dos seus livros prestes a sair. 

12MA São Paulo, 
01/03/1927 

MA reclama a falta de cartas de LCC; fala sobre o carnaval 
de São Paulo; fala sobre seu novo romance Macunaíma e 
pede a LCC que lhe envie umas lendas para compor o 
livro. 

13MA São Paulo, 
22/01/1928 

Ma fala da saudade de Natal e do que viveu durante sua 
passagem pela cidade; planeja nova viagem para o final do 
ano; adverte LCC para não se dispersar nos seus projetos 
literários. 

14MA São Paulo, 
27/04/1931 

MA incentiva LCC a prosseguir com o estudo sobre 
medicina popular; fala da situação de São Paulo após a 
Revolução; fala com revolta da investida de nordestinos 
que chegam a São Paulo para assumir os empregos 
públicos. 

15MA São Paulo, 
18/07/1931 

MA demonstra entusiasmo com a ideia de ser padrinho do 
filho de LCC; fala com indignação do separatismo que 
estava acontecendo em SP; faz exaltação a Fernando 
Luís, filho de LCC, enaltecendo-o e bendizendo-o. 

16MA São Paulo, MA fala da amizade com LCC e da sua satisfação pela 
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26/03/1932 acolhida na família do amigo; confirma ida ao Nordeste no 
final do ano. 

17MA São Paulo, 
18/06/1934 

MA sente-se lisonjeado com o artigo que LCC publica 
sobre ele na revista Ariel e fala de sua gratidão ao amigo; 
elogia o “retrato” feito por LCC, pelo qual se diz 
comoventemente grato; diz-se entusiasmado consigo 
mesmo, que tomou consciência de si e que o escrito do 
amigo causou-lhe um choque profundo.  

18MA São Paulo, 
09/06/1937 

MA confessa sua aflição por causa do pedido de serviço 
feito por LCC; fala com franqueza sobre os trabalhos do 
amigo e aponta neles dois erros: a falta de paciência e o 
desprezo da medida; descreve as falhas que ele considera 
nos trabalhos de LCC. 

19MA São Paulo, 
22/02/1944 

MA fala da Antologia folclórica de LCC e faz comentários 
elogiosos sobre ela. 

20MA São Paulo, 
13/08/1944 

MA diz que está com as provas da Antologia do folclore de 
LCC para leitura e ratifica sua apreciação positiva sobre 
ela. 

Quadro 1 – caracterização das cartas de Mário de Andrade 

* Local não informado 

 

Na primeira coluna dos quadros acima, figura a identificação do texto 

conforme foi codificado. O algarismo que inicia a codificação corresponde ao número 

sequencial que cada texto recebeu, obedecendo à ordem cronológica, como se pode 

observar na segunda coluna: local e data. Na terceira coluna, é apresentada uma 

descrição com os principais assuntos tratados nas cartas. 

Feita a seleção dos textos, procedeu-se a uma segmentação das partes 

desses textos que se constituíram em objeto de análise, conforme os objetivos deste 

trabalho. Assim, os textos passaram por algumas leituras, das quais resultou a 

amostragem de 35 fragmentos selecionados para análise.  Os fragmentos 

selecionados para análise foram codificados com letras e números. As letras 

correspondem às inicias do autor das cartas: MA (Mário de Andrade). Os números 

iniciais correspondem ao número da carta (já codificada) da qual foi selecionado o 

fragmento. O segundo número é referente à ordem sequencial em que o fragmento 

está inserido na carta. Assim, se o fragmento foi extraído do texto 1MA, ele recebeu 

a codificação 1MA1; o segundo fragmento extraído do mesmo texto foi identificado 

como 1MA2 e assim sucessivamente. Essa numeração não é progressiva em 

relação ao conjunto de textos que compõe o corpus; é sequencial dentro de cada 
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texto. Assim, supondo que tenham sido selecionados para análise dois fragmentos 

do texto 1MA, esses enunciados foram identificados como 1MA1 e 1MA2. Da 

mesma forma, se foram extraídos três enunciados do texto 2MA, eles apresentam a 

seguinte codificação: 2MA1, 2MA2, 2MA3. 

É interessante observar que esses textos podem ser divididos em dois 

blocos, se considerados os assuntos de que tratam. No primeiro bloco, situam-se as 

cartas de 1 a 13, que informam sobre o início da amizade e têm como temática o 

movimento modernista (1924-1927). No segundo estão situadas as cartas de 14 a 

20, que relatam os episódios ocorridos após a passagem de Mário de Andrade por 

Natal, incluindo acontecimentos políticos, a continuidade da amizade e os novos 

rumos da vida de cada um deles. A temática dessas cartas remete às projeções 

nacionais desses autores. Essa observação deixa claros os pressuposto culturais 

que norteiam os textos analisados. 

 

1.1.3 Caracterização do corpus  

 

Nosso corpus é composto por um conjunto de 20 textos escritos por Mário 

de Andrade e enviados a Câmara Cascudo entre os anos de 1924 a 1944. Esses 

textos fazem parte da correspondência pessoal trocada entre os dois escritores 

durante esses vinte anos e foram extraídos e adaptados, conforme os objetivos 

desta pesquisa, da obra de Marcos Antônio Moraes (2010). Durante esses anos em 

que se corresponderam, Mário e Cascudo trocaram cartas, bilhetes, bilhetes postais, 

telegramas e mensagens, num total de 159 textos. Por meio dessa correspondência, 

foram criados, reforçados e mantidos laços sociais e de amizade entre os dois 

intelectuais. A relação que se estabeleceu entre ambos através das cartas 

ultrapassou as fronteiras da formalidade, convergiu para o nível pessoal e resultou 

em estreitos laços de amizade. O sentimento de amizade perpassa a maioria desses 

textos (Cf. GALVÃO e SILVA, 2012). 

A correspondência entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade inicia-se 

em 1924, quando o escritor paulista escreve uma carta de agradecimentos (carta 

datada de 14/08/1924) pelo artigo “O Sr. Mário de Andrade”, publicado na revista A 

Imprensa de Natal. Nesse artigo repleto de erudição, publicado em 11 de junho de 
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1924 e remetido a Mário pelo próprio articulista, Cascudo elogia o “singular 

temperamento” do poeta de Pauliceia desvairada. O escritor paulista é sensibilizado 

pela “inteligência viva e eficaz” do nordestino, de quem não mais se esquecerá. Os 

elogios e a erudição do escritor potiguar tocam o “calcanhar de Aquiles do 

ressabiado tatu”, que declara: “Acredite que não me esquecerei mais de você [...]. 

Meu ponto vulnerável é a confirmação das inteligências fortes. Você tocou-me rijo.” 

(MA). Nessa mesma carta, Mário confessa que já conhecia Cascudo através de um 

artigo lido na Revista do Brasil. Simpatia à primeira carta, os dois intelectuais se 

afinam nas opiniões, ideias e gostos literários. Essa afinidade, que ultrapassa a 

esfera da intelectualidade, para além das almejadas relações familiares, vai culminar 

com a relação de compadrio, sem excluir, porém, momentos de tensão. Tensão que 

nunca afetou a amizade, que ambos souberam muito bem separar da concepção 

que tinham de produzir arte: “Não é por causa duma opinião contrária a um livro meu 

que diminuirá um minutinho de minha amizade por você.” (MA), dizia Mário ao 

amigo, que, por seu turno, declarava em 1944 “Naturalmente não somos padre e 

sacristão para viver rosnando ‘amém’ quando o outro diz qualquer coisa.” (LCC). 

Vimos que o que motivou a troca de cartas entre os dois intelectuais foi a 

mensagem inicial de agradecimento, cumulada com a louvação do estilo e os 

elogios mútuos. Quanto ao conteúdo, os textos de que nos ocupamos apresentam-

se bastante heterogêneos em relação aos temas tratados. Assuntos os mais 

diversos permeiam o universo dessa correspondência, como pedidos específicos de 

envio de livros, revistas, fotografias, algum poema em particular; pedido de 

informação sobre fatos e pessoas, esclarecimentos sobre o uso de determinada 

palavra ou expressão; troca e pedido de opinião como estes “Olhe: quero que você 

leia o 3º número da Estética [...] sobre os quais me interessa a sua opinião franca.” 

(MA), “Mando aqui pra você ler dois artigos meus [...]. Mande opinião.” (MA); troca 

de informações sobre livros, revistas, eventos; impressões sobre texto ou pessoa 

específicos: “E o tal de Jorge Fernandes me deixou de água no bico. É bom 

mesmo.” (MA) ou ainda sobre um livro: “É um dos achados líricos mais saborosos e 

ricos que nunca se fez.” (MA) (Mário se refere ao livro Pau Brasil de Oswald de 

Andrade); impressões sobre a escrita: “Às vezes tenho a impressão que você 

escreve um pouco depressa os seus versos e deixa como saíram sem se importar 

mais com eles.” (MA). Perguntas as mais inusitadas, como esta: “Me diga uma 
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coisa: jacaré dorme de dia, não é?” (MA). E muitas outras impressões, sugestões, 

elogios que vão fazendo com que cada um dos amigos vá “[...] ficando cada vez 

mais cutuba e distorcido na arte que escolheu [...]” (MA).  

Tudo isso vai fortalecendo cada vez mais a amizade entre os dois 

intelectuais, que reclamam sempre a falta de notícia quando um ou outro fica um 

período maior sem escrever: “Trabalhe e mande as coisas que fizer [...] me 

interessam porque são suas, de amigo.” (MA). “Mande coisas e cartas.” (MA). 

“Escreva e conte coisas” (MA). As cartas, confirmando o que postula Bazerman 

(2005), têm o condão de manter e estreitar os laços de amizade. Têm também a 

função de apresentar poetas menos conhecidos no meio literário: “Apresento a V. o 

Ascenso Ferreira, poeta e velho camarada meu. Encontrei-o em 1924 soneteando 

imperturbável e lindamente.” (LCC); “Mando junto um artigo do Zé Lins sobre 

Bandeira. Foi publicado n’A União da Paraíba.” (LCC). 

Isso tudo constitui apenas uma pequena amostra desse material de valor 

histórico e literário inestimável, que, da primeira à ultima carta, instiga e convida o 

leitor para um estudo mais aprofundado da obra desses dois grandes estudiosos da 

cultura brasileira. Já nas primeiras cartas deparamo-nos com toda a riqueza de 

informações que caracteriza essa correspondência, como bem expressam as 

palavras de Anna Maria Cascudo Barreto no ensaio de abertura da obra:  

 

Nas primeiras cartas, do início da camaradagem, sobressai o 
interesse em divulgar a nordestinidade, a declaração de brasilidade, 
considerações sobre o modernismo. O carinho pelos escritores 
menos conhecidos ou divulgados, como Jorge Fernandes, 
comentários sobre Ascenso Ferreira, Antônio Bento de Araújo Lima, 
Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, fixam uma espécie de 
pacto de generosidade. (MORAES, 2010, p. 9).   

 

Essa correspondência documenta não só a história da literatura no Brasil 

durante esses vinte anos (1924-1944), como também constitui verdadeiras aulas de 

literatura e, por que não dizer, da arte poética, como podemos perceber nessas 

lições de Mário: “[...] é incontestável que sem paciência e trabalho refletido, que só 

pode ser posterior ao momento da criação, não tem quase obra que seja grande. [...] 

E mude sua opinião sobre maneira de fazer obra-de-arte que sobre esse ponto de... 

parir só e não educar depois está positivamente errada.” (MA), “[...] porque escrever 
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é fácil; estudar, criticar, compulsar é que é o difícil [...]” (MA) em que exortava o 

amigo sobre a necessidade de revisão dos trabalhos. Mas nem só de assuntos 

ligados à vida social e literária dos missivistas se compõe essa vasta obra. Além de 

divulgar pessoas, fatos e obras artístico-literárias, a correspondência também é 

repleta de amenidades, assuntos corriqueiros do cotidiano desses dois grandes 

escritores, retratando a amizade que vai se tornando cada vez mais sólida. “Luís, eu 

sou tão feliz! Puxa! Que camaradão amigo mesmo de verdade eu arranjei dentro de 

você...” (MA) confessa Mário de Andrade, entusiasmado com o rumo da 

camaradagem que se ia estabelecendo entre os dois. Por seu turno, escrevia 

Cascudo ao amigo: “[...] eu, decididamente, estou disposto a ser seu amigo.” (LCC); 

dias depois, a feliz confirmação “Finalmente o intelectual deixou cair a grande 

folharia que o estava disfarçando. Ficamos amigos!” (LCC). Assim, já se sentem à 

vontade para trocar confidências, falar de projetos para o futuro: “Agora ando 

inventando um livro novo de que não escrevi nenhuma linha ainda, porém que me 

parece meu estado atual de sensibilidade e ideia.” (MA); falar sobre trivialidades do 

cotidiano: “Em todo caso tenho duas roupas novas, uma capa impermeável e um 

sobretudo batuta que me deixa lindo que nem um inglês. Comprei alfazema inglesa 

de 25 paus o vidrinho e ando cheirando gostoso.” (MA).  

E a amizade ia se firmando em bases cada vez mais sólidas, atestada na 

correspondência de vinte anos, que registra o pensamento, as ideias, os ideais 

literários, os projetos, o dia a dia desses dois grandes intelectuais brasileiros, que 

vão conquistando confiança recíproca que permite a ambos expressar os mais 

sinceros sentimentos. Assim, Mário declarava ao amigo “[...] você é brasileiro; e de 

tão longe um dia me ofereceu mão tão apertando que me deu confiança verdadeira.” 

(MA). E ainda: “[...] você pra quem vivo dando minha alma por cartas sabe 

perfeitamente a enorme sinceridade minha [...]” (MA) desabafava Mário ao fazer um 

relato de sua trajetória poético-literária, focalizando o escândalo que causara sua 

obra Losango cáqui. E recebia os sóbrios conselhos do amigo natalense: “Trabalhe. 

Responda pelo monte de coisas realizadas. [...] Todo o material que V. sacode na 

cabeça do interlocutor podia estar servindo pr’outra coisa. [...] Escreva, publique e 

ria de todos.” (LCC). Mário sentia um “alegrão” ao receber as cartas do 

“Cascudinho”. Este, da mesma forma, sentia um “alegrão indizível” pelas cartas do 

“mano Mário”, “bestão querido”. Assim, a amizade se prolongava no tempo, mesmo 
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a distância, mantida por intermédio de cartas tão espontâneas e, ao mesmo tempo, 

de valor literário incontestável (“Me escreva dessas cartas nortistas tão de você e 

tão queridas que você me escreve sempre [...]” (MA)).  

Quanto ao estilo, apresenta, entre outros traços, menor rigor na 

organização sintática das frases, com ausência de pontuação em alguns períodos 

(“Devia ter cortado relações isso não tem dúvida porém discretamente deixando que 

ele falasse o que quisesse por seu lado.” (MA)). Seleção lexical variada, com termos 

e expressões populares (“poucadinho”, “questã”, “baita”, “seu peste”), regionalismos, 

expressões latinas e de outros idiomas como o francês e o inglês, palavras do tupi-

guarani, neologismos; as missivas, embora apresentem algumas idiossincrasias dos 

dois estudiosos (“inda”, “sube”, “suber”, “cabou”, “rúim”, “praí”, “sodade”, “si” como 

conjunção) e outros traços de oralidade, foram realizadas predominantemente em 

norma culta. 

Quanto à composição, observa-se menor obediência aos princípios da 

linguagem escrita, textos com marcas de oralidade, apresentando estrutura padrão 

de carta, como data, vocativo, núcleo, despedida e assinatura. Esses textos têm 

ainda a particularidade de apresentar linguagem culta em registro informal, como 

nesse exemplo de Mário: “Mando pra você um artigo de sátira contra o Lobato que 

vai deixar você tiririca. Não se zangue comigo não. Bem reconheço que Lobato tem 

valor porém andou falando umas merdices sobre os ‘futuristas’ e por isso é que 

desanquei nele.” (MA). 

Importante documentário da vida intelectual brasileira durante duas 

décadas, essa correspondência acompanha e registra muitos dos eventos culturais, 

sociais, políticos e econômicos da época (1924-1944). Além disso, encontramos 

também concepções sobre lugares, o povo e seus costumes, como a descrição 

emocionada sobre o nordestino, o Nordeste e a não menos bela descrição do sertão 

por LCC. 

A correspondência também registra a construção de obras literárias que 

viriam a se tornar célebres anos depois. Trabalhos e ideias em processos, que vão 

sendo detalhados e que garantem à correspondência, como afirma Moraes (2010, p. 

374), o estatuto de “memória da criação”: Os textos da correspondência também 

oferecem uma descrição fiel da forma de se expressar desses dois grandes 

estudiosos, retratada por meio do discurso, que vai construindo, através das 
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imagens propostas, uma representação do estilo de cada um. E, ainda, a crítica 

literária séria, com comentários elucidativos da obra um do outro feitos pelos dois 

amigos.  

Os laços cada vez mais fortalecidos se estreitam com a vinda de Mário de 

Andrade ao Nordeste, em novembro de 1928, tendo permanecido mais dias em 

Natal, na chácara da família Cascudo. Bem acolhido por esta família, Mário passa a 

tratá-la como se fosse a sua própria, tendo em Luís da Câmara Cascudo não 

apenas um amigo, mas um amigo-irmão. Entusiasmado com o Nordeste, Mário 

confessa “Eu viveria tão melhor em Natal. Não pode ser porque 35 anos já pesam 

por demais pra eu recomeçar a vida.” (MA).  

E não poderiam faltar nas missivas os conselhos amigáveis e, por vezes, 

até duros, mas que em nada afetaram a amizade:  

 

“Sei que você pode fazer isso e mais. Você tem a riqueza folclórica aí 
passando na rua a qualquer hora. [...] Você precisa um bocado mais descer 
dessa rede em que você passa o tempo inteiro lendo até dormir. Não faça 
escritos ao vai-vem da rede, faça escritos caídos das bocas e dos hábitos que 
você foi buscar na casa, no mocambo, no antro, na festança, na plantação, no 
cais, no boteco do povo [...]. E não zangue comigo. Talvez eu nunca esteja 
tão perto de você como nessa carta triste.” (MA). 
 

Essa “carta triste”, considerada “desaforada e fraternal” por Cascudo, foi a 

mais incisiva, a mais ríspida das cartas que compõem essa correspondência. Alguns 

críticos consideram que ela foi decisiva  e fundamental para mudar o foco das 

pesquisas de Câmara cascudo. Como já dissemos em outra parte, não é esse nosso 

foco, intessa-nos o que está nos textos e destes emergem as mais singulares 

experiências pessoais, filosofia de vida, como no trecho seguinte:   

 

“Melhor é casar, morar em Natal, assinar revistas, pensar em livros, 
cumprimentar por carta toda gente e morrer aos cem anos. Mas V. felizmente 
não pode fazer assim. Está agora atolado neste combate. A coisa mais rara 
deste Brasil é um jornal em edição de domingo não citar V. Cita 
infalivelmente.   Às vezes às avessas do que V. pensa. Mas cita.” (LCC)  
 

 

Assim Cascudo aconselhava o amigo paulista que ia se tornando cada 

vez mais conhecido no meio literário.  Mário até se entusiasmava “[...] meu coração 

caiu no Nordeste e se Deus me der dinheiro é lá que hei-de morrer!” (MA), mas sua 
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vida ia se tornando cada vez mais cheia de trabalhos, de conferências, de 

compromissos. E as atividades cada vez mais abundantes dos dois literatos vão 

fazendo com que as cartas já não cheguem com tanta frequência como nos 

primeiros anos da amizade. Não havia mais tempo na agenda de Mário de Andrade 

para comentar as amenidades (“Você nem imagina que vida tenho levado, 

inteiramente disperso em obrigações de circunstâncias e de ganhar o esquivo pão 

cotidiano.” (MA)) e assim as últimas cartas dessa correspondência versam apenas 

sobre assuntos de trabalho. Mas são esses assuntos que mantêm os laços que 

foram sendo amarrados durante vinte anos. 

Observamos que no período de 1938 a 1941 houve um grande intervalo 

na correspondência, com notável diminuição na frequência das cartas. Sendo que 

nos anos de 38 e 39 o livro não registra nenhuma carta de Mário de Andrade 

enviada a Câmara Cascudo, e no ano de 1940 há registro de uma única carta 

enviada por Mário ao amigo natalense. Esse periodo coincide com o período em que 

Mário de Andrade mudou-se para o Rio de janeiro. Mário chegou ao Rio em julho de 

1938, tendo parmancido na então capital do país até março de 1941 (Cf. JARDIM, 

2005). 

O valor artístico-literário, histórico e social dessa correspondência é 

incontestável. As cartas registram o nascimento de muitas obras, assim como revela 

a visão literária de seus escritores, suas concepções e ideais, projetos e planos para 

o futuro. Há um mundo de sentimentos, de emoções, de entusiasmmos, de 

experiências compartilhados em cada texto dessa rica e fascinante correspondência. 

 

1.1.4 O gênero discursivo carta pessoal  

 

Como nosso objeto de estudo não é o gênero carta, sendo esta apenas 

nosso material de pesquisa, não vamos explorar exaustivamente a funcionalidade 

desse gênero. Todavia, faz-se necessário delinear alguns de seus aspectos 

principais, para que possamos ter uma melhor percepção do funcionamento desse 

gênero e, assim, explorarmos com mais precisão o nosso corpus. Dessa forma, para 

uma melhor compreensão da carta pessoal, vamos apresentar, de forma sucinta, 

algumas de suas características. Para conceituar o gênero, partiremos de Bakhtin 
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(2003, p. 262) para quem existem “tipos relativamente estáveis de enunciados”, os 

quais ele denomina de “gêneros do discurso”.    

Para Bakhtin (op.cit.), o emprego da língua se efetiva por meio de 

enunciados concretos que refletem as condições específicas e as finalidades dos 

integrantes da atividade de comunicação em dadas esferas de atuação humana. 

Esses enunciados se caracterizam por apresentarem um conteúdo temático, pelo 

estilo da linguagem e por sua construção composicional, elementos indissociáveis 

em sua constituição. Todo nosso discurso é moldado em forma de gêneros, ou seja, 

falamos apenas por intermédio de determinados gêneros que organizam nosso 

discurso. Se não existissem os gêneros do discurso, a comunicação verbal seria 

quase impossível (cf. BAKHTIN, 2003), porque o discurso só pode existir na forma 

de enunciados concretos de determinados sujeitos em uma situação concreta de 

comunicação. É assim que todo nosso discurso é moldado por determinadas formas 

de gênero, ora mais padronizadas, ora mais flexíveis e criativas. 

Na perspectiva bakhtiniana, os gêneros são tipos relativamente estáveis 

de enunciados presentes na comunicação interativa; caracterizam-se por apresentar 

uma forma de composição e se distinguem pelo conteúdo temático e estilo 

composicional. São escolhidos de acordo com a situação de comunicação, o 

conjunto dos participantes e a intenção do sujeito dos enunciados – unidades reais e 

concretas da comunicação verbal. Dessa forma, todo gênero combina, 

indissoluvelmente, conteúdo temático, propósito comunicativo, estilo e composição. 

Nesse sentido, Koch e Elias (2006), com base nos estudos bakhtinianos, definem os 

gêneros textuais como práticas sociocomunicativas constituídas de determinado 

modo, com uma certa função, em dadas esferas de atuação humana, o que nos 

possibilita reconhecê-los e produzi-los sempre que necessário. 

Para Bakhtin (op. cit.), cuja abordagem repousa na sua concepção 

dialógica da linguagem, os gêneros decorrem das diferentes esferas de atividade 

humana. Assim, eles estão diretamente associados às atividades que 

desenvolvemos. Desse modo, quando surgem novas atividades humanas, surgem 

novos gêneros, ou seja, novas atividades geram novos gêneros. Um exemplo disso 

são os gêneros e-mail e blog surgidos com o advento da internet. 

Bakhtin distingue os gêneros discursivos de acordo com a relação da 

atividade verbal com a realidade. Assim, ele os classifica em gêneros primários 
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(simples), que se formam nas condições de comunicação discursiva imediata e 

gêneros secundários (complexos), que surgem em um convívio cultural mais 

complexo, desenvolvido e organizado. Nesse sentido, os gêneros primários são 

aqueles diretamente ligados à vida cotidiana do homem, à sua realidade empírica. 

Já os secundários são aqueles mais distantes da realidade, da vida cotidiana, uma 

vez que apresentam construção mais elaborada e maior complexidade temática. 

Silva (1997) classifica os gêneros por meio de critérios funcionais do 

âmbito do discurso, pois se referem ao uso das estruturas discursivas da língua em 

situações reais de comunicação. São unidades comunicativas bem delimitadas que 

ocorrem em contextos específicos – instâncias de uso dessas estruturas, as quais 

aparecem sob organizações típicas – e estão associadas às diversas atividades que 

desenvolvemos. A autora também considera a possibilidade de examinar as 

unidades discursivas numa perspectiva funcional-interativa que leve em conta a 

função, propósito comunicativo com que são empregadas e os eventos 

comunicativos a que se associam.  

Postas essas considerações, passemos a tratar especificamente da carta 

pessoal, como uma espécie de gênero de discurso resultante do processo de 

interação a distância entre dois indivíduos em situação concreta de comunicação por 

escrito. 

Entendemos que a carta é um gênero de discurso, uma vez que é um 

“tipo relativamente estável” em relação ao conteúdo, estilo e forma de composição. 

É o produto de uma atividade de comunicação, por escrito, de algo a alguém, em 

determinadas condições. Bakhtin (2003, p. 262), chamando a atenção para a 

heterogeneidade dos gêneros de discurso, inclui a carta como uma dessas formas.  

 

Cabe salientar em especial a extrema heterogeneidade dos gêneros 
de discursos (orais e escritos) nos quais devemos incluir as breves 
réplicas do diálogo do cotidiano (saliente-se que a diversidade das 
modalidades de diálogo cotidiano é extraordinariamente grande em 
função do seu tema, da situação e da composição dos participantes), 
o relato do dia-a-dia, a carta (em todas as suas diversas formas) 
[...] (grifo nosso). 
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A carta pessoal, de que estamos tratando aqui, é, portanto, uma das 

diversas formas do gênero carta. É uma unidade linguística bem delimitada, com 

organização típica, ocorre em contextos específicos, em situações reais de 

comunicação e está associada a uma determinada atividade humana (cf. SILVA, 

1997). A carta é, segundo Silva, uma unidade comunicativa pertencente ao nível da 

concretização das estruturas de informação sob uma organização típica, para uso 

em contextos específicos. Ou seja, é uma unidade funcional da língua empregada 

quando da ausência de contato imediato entre emissor e destinatário. A autora 

considera o gênero complexo, uma vez que no corpo da carta é possível qualquer 

tipo de comunicação: “[...] desde as vantagens de um determinado cartão de crédito 

até informações sobre o condomínio, passando pelas esperadas novidades do 

amigo que mora no exterior.” (SILVA, 1997, p.121). Isso remete ao fato de que a 

carta, em função do seu papel na interação social, pode estar relacionada a 

diferentes campos de atividades, como a propaganda, os negócios, a 

correspondência pessoal. Essas categorias, segundo a autora, definem em que 

atividades os participantes estão engajados e podem, portanto, ser tratadas como 

subgêneros do gênero carta. Nesse sentido, classificações como carta de amor, 

carta comercial, carta empresarial remetem aos diversos campos de atividades em 

que a correspondência assume papel importante (cf. SILVA, 1997). 

São essas várias funções a que está associada que fazem da carta um 

gênero flexível. Bazerman (2005) observa que a carta é um meio flexível no qual 

muitas das funções, relações e práticas institucionais podem se desenvolver, 

permitindo que a forma de comunicação caminhe em novas direções. Essa 

flexibilidade pode estabelecer e elaborar situações comunicativas. Segundo o autor, 

por meio da carta laços sociais entre os indivíduos podem ser reforçados ou até 

criados mediante relações indiretas com outras pessoas, como no caso das cartas 

de recomendação. 

Por se tratar de um gênero maleável, a carta constitui um espaço aberto 

que pode abrigar diferentes transações e se associar a diferentes relações sociais. 

Essas transações e relações se mostram para o leitor e o escritor por meio das 

saudações, das assinaturas e dos conteúdos da carta. As cartas também podem, 

como observa Bazerman (2005), revelar de forma explícita a relação entre os 

indivíduos e a natureza da transação que está ocorrendo. Segundo o autor, quanto 
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mais temas e transações se inserirem na carta, mais o gênero em si se expande e 

se especializa.  

Numa perspectiva funcional-interativa (cf. SILVA, 1997), a carta pode ser                            

classificada pelo seu propósito comunicativo e pela intenção do emissor ao escrevê-

la. Dessa forma, na esfera das cartas pessoais, podem-se estabelecer categorias 

que se relacionam a esse propósito ou função comunicativa, como pedido, convite, 

agradecimento, informação entre outras. Entretanto, estabelecer qual é o propósito 

ou função comunicativa de uma carta pessoal, segundo Silva (Op. cit.), não é tarefa 

simples (cf. SILVA, 1997).                                  

Em harmonia com o estudo de Silva, com o qual vimos nos orientando, 

Leite (2009, p. 118) propõe um modelo de análise para a carta pessoal baseado nos 

seguintes pontos: a carta pessoal é a) a realização concreta (um enunciado) que 

obedece às injunções do gênero discursivo carta; b) organizada a partir dos modos 

do discurso narrativo, descritivo e dissertativo/ argumentativo; c) híbrida quanto à 

modalidade de língua, já que, apesar de escrita, apresenta marcas de oralidade; d) 

híbrida quanto ao registro ou nível de linguagem, pois tanto apresenta marcas de 

informalidade quanto de formalidade, e se realiza por meio de uma linguagem 

comum; e) indefinida quanto à norma linguística, pois é um gênero que aceita 

qualquer norma, a depender das possibilidades do usuário. 

Leite (op.cit., p. 119) traça as características da carta pessoal com base 

nos elementos da constituição dos gêneros apontados por Bakhtin (2003). Dessa 

forma, em conformidade com Silva (1997), ela destaca os seguintes traços da carta 

pessoal: a) quanto à motivação: necessidade de transmitir, por escrito, uma 

mensagem a um sujeito, com quem se mantém, em geral, relações de informalidade; 

b) quanto ao conteúdo: temas pessoais, privados; c) quanto ao estilo: apresenta, 

dentre outros traços, menor rigor na organização sintática das frases, seleção lexical 

variada, com gírias e expressões populares, realizada em norma culta ou popular; d) 

quanto à composição: menor obediência aos princípios da linguagem escrita, texto 

com marcas de oralidade, apresentando estrutura padrão, como data, vocativo, 

núcleo, despedida e assinatura. Partindo dessas características, a autora chega à 

seguinte definição da carta pessoal: 
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[...] é uma unidade comunicativa que existe para que sujeitos 
conhecidos entre si possam trocar mensagens de caráter 
privado/pessoal, por meio da modalidade escrita da língua, que pode 
estar carregada de marcas de oralidade, em norma culta ou popular, 
e, predominantemente, em registro comum, coloquial. (LEITE, 2009, 
p.120). 

 

Essa concepção remete à flexibilidade da carta postulada por Bazerman 

(op. cit.). Essa flexibilidade permite que novos usos se tornem inteligíveis, 

permitindo, assim, a emergência de novos gêneros. É isso que o autor postula ao 

tratar dos efeitos do advento da impressão para a escrita: 

 

A carta em várias instâncias parece ter servido como uma forma 
transitória para permitir a emergência de gêneros com uma função 
comunicativa definida e com amarras sociais. Pelo menos três 
principais tipos de escrita que floresceram na cultura impressa 
parecem ter alguma conexão com a carta: o jornal, a revista científica 
e o romance. (2005, p. 93). 

  

Segundo Bazerman (op. cit.), as cartas, inicialmente de usos formais e 

oficiais, evoluíram para incluir expressões pessoais e posteriormente mensagens 

particulares. A manutenção e ampliação dos laços sociais conduziram as relações 

estabelecidas através das cartas para além do formal e do oficial, convergindo em 

direção ao nível pessoal.  

As cartas, a despeito de serem tão abertamente ligadas às relações 

sociais e a escritores e leitores particulares (cf. BAZERMAN, 2005), constituem um 

gênero complexo, pois não corporificam, conforme observa Silva (op. cit.), um tipo 

específico de estrutura, podendo apresentar sequências narrativas, descritivas, 

argumentativas e dialógicas numa mesma unidade discursiva. Ademais, não há uma 

predominância de alguma estrutura discursiva, a carta pode apresentar todos os 

tipos básicos de estruturas. Isso leva Silva a postular que o propósito a que se 

destina pode ser, talvez, o critério mais razoável para categorizar o gênero, como 

carta de pedido, de cumprimentos, de conselho, de envolvimento etc. (cf. SILVA, 

1997). 

Em harmonia com Séneca (2006), podemos incluir a carta no domínio 

discursivo do gênero epistolar. O autor se reporta aos diferentes tipos de epístolas 
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encontradas na literatura latina, como carta privada, carta pública, carta oficial, carta 

aberta, carta doutrinária ou científica, carta proêmio ou de dedicatória, carta poética. 

As cartas privadas têm determinadas características, como “[...] destinatários 

determinados e assuntos compreensíveis somente para aqueles a quem se dirigem. 

Surgem a partir de uma situação concreta e são breves [...]” (SÉNECA, 2006, p. 12). 

Já as cartas públicas, segundo o autor, eram destinadas a um público mais amplo; 

deviam ter forma mais cuidada e conteúdo mais geral. Nelas não há segredos nem 

intimidades, o aspecto pessoal é deixado de lado e o nome do destinatário é 

dispensável. 

Quanto ao nosso corpus, convém definir em que tipo de carta se 

classifica, se pública ou privada. As cartas, de que nos ocupamos, apresentam 

destinatários específicos: Câmara Cascudo escreve a Mário de Andrade e vice-

versa. Portanto, são cartas da esfera privada. Essa também é a posição de Galvão e 

Silva (2012) que investigam o envolvimento interacional nessas cartas. Assim, 

entendemos que, embora tenham se tornado públicas, são cartas privadas, já que o 

seu objetivo primeiro não foi a publicidade, pelo menos ao que nos parece. Todavia, 

não podemos deixar passar algumas indagações que podem ser feitas por aqueles 

de espíritos mais céticos: Será que Mário de Andrade nem de longe desconfiava que 

escrevendo ao “Cascudinho” não teria como interlocutor a posteridade?   

Outra pergunta que pode surgir em relação aos textos por nós analisados 

diz respeito ao conteúdo: seriam cartas literárias, já que foram escritas por dois 

grandes nomes da literatura brasileira? Sobre esse aspecto, vamos buscar respaldo 

em Séneca (2006, p.14), para quem a carta, dependendo da situação, pode ser 

considerada literatura, porque “[...] medeia uma situação e também faz uma 

encenação através de um discurso que não é aquele do ensaio, do romance nem da 

poesia.”. Voltando à correspondência entre Mario de Andrade e Câmara Cascudo, 

convém ressaltar que não é nosso propósito neste trabalho fazer uma análise do 

gênero em si, como já deixamos claro. Interessa dizer que são textos bastante 

heterogêneos em relação à linguagem e a outros aspectos, apresentam traços de 

oralidade, linguagem ora formal, ora informal, torneios literários, e alguns trazem em 

seu interior a descrição de poemas inteiros, caracterizando o fenômeno da 

intergenericidade.  Os textos ora analisados são marcados também pela 

heterogeneidade tipológica, apresentando sequências diferenciadas – sequências 
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narrativas, descritivas, injuntivas – o que os caracteriza como estruturas sequenciais 

heterogêneas. 

 

1.2 Procedimentos de análise 

 

Na análise, foi tomado como unidade o enunciado, seguindo concepções 

de Adam (2008a [2011a]), Charaudeau e Mangueneau (2008). Todavia, para 

identificar as Rd de Câmara Cascudo, foi feita a análise dos textos de Mário de 

Andrade. Esses textos foram segmentados em enunciados/ fragmentos de acordo 

com as representações discursivas focalizadas. Assim, nos textos das cartas de MA, 

foram selecionados apenas enunciados com a Rd de LCC. Esses enunciados ou 

fragmentos foram segmentados com base na noção de período de Adam (2008a 

[2011a]). Dessa forma, o período foi concebido como uma unidade textual que serve 

para designar “[...] os conjuntos mais ou menos complexos de enunciados que 

entram na composição textual [...]” (Adam 2008a, p. 106). Vale ressaltar que a noção 

de período que estamos adotando não corresponde ao período da tradição 

gramatical. Ela é empregada pela ATD para designar uma unidade de estruturação 

textual e configura, portanto, uma noção que deve ser interpretada como um termo 

técnico da ATD. Na terminologia de Adam, período e proposição não se confundem. 

As proposições compõem os períodos, estes constituem as sequências, as quais 

constituem o texto. A noção de período também não deve ser confundida com a 

noção de frase. Um período pode corresponder a várias frases, ligadas pelo critério 

de conexão. Faz-se necessário deixar claro que, neste trabalho, sempre que se fizer 

referência aos termos enunciado ou fragmento, a noção que se está evocando é a 

noção de período inscrita na ATD.  

O período designa uma unidade de estruturação textual menos complexa do 

que a sequência; é uma unidade intermediária que articula as proposições e as 

sequências. Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 374) definem os períodos como 

“conjuntos mais ou menos complexos de enunciados que entram na composição 

textual”. Como a noção de período ainda não está bem esclarecida na ATD, vamos 

conceber, para os objetivos deste trabalho, o período como uma estrutura mais 

complexa do que o período gramatical e menos complexa do que a sequência. 
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Concebemos o período aqui como uma unidade de estruturação textual delimitada 

pela presença de determinadas imagens, na mesma isotopia, que compõem a Rd 

nele focalizada. Assim, podemos ter períodos estruturados em uma única 

proposição ou em várias proposições, ligadas ou não pela conexão.    

Feita a segmentação dos textos em períodos, procedeu-se a um 

levantamento exaustivo dos dados, que foram organizados por categorias temáticas, 

apresentando-se em seguida a descrição, a interpretação e os resultados obtidos. 

Para isso, foram adotadas algumas categorias da ATD (tematização, modificação, 

relação de analogia, conexão e isotopia), juntamente com outras categorias da 

Semântica e da Lógica de Grize (predicação, localização). Essas categorias não 

atuam isoladamente na análise, ademais, em muitos casos, elas são tão imbricadas 

que só podem ser tomadas em conjunto. Dessa forma, a análise leva em conta a 

ocorrência e recorrência em maior ou menor escala de determinadas categorias na 

construção das representações discursivas. Esse tipo de análise permite uma maior 

abrangência da totalidade do fenômeno (as representações discursivas) por meio da 

aplicação de diferentes categorias: teóricas e empíricas.  

Para analisar as Rd de Câmara Cascudo construídas no discurso de Mário 

de Andrade, vamos nos apoiar em categorias teóricas e categorias empíricas. 

Quanto às categorias teóricas, conforme já mencionado, vamos nos apoiar em 

categorias semânticas como: tematização, referenciação, predicação, 

aspectualização (modificação)8, localização espacial e temporal, conexão, relação e 

isotopia. Essas categorias são especificadas por meio de traços linguísticos, que 

podem ser evidenciados como “construindo” as representações discursivas. Os mais 

evidentes deles são as formas nominais (substantivos, adjetivos, advérbios e 

pronomes) e as formas verbais, como mostramos no quadro a seguir. 

 

 

 

                                                           
8
 Convém destacar que vamos empregar para a categoria aspectualização a denominação “modificação”, 

conforme será esclarecido na seção (2.6.2.4). 



47 
 

CATEGORIAS RECURSOS LINGUÍSTICOS 

Tematização Substantivos, pronomes 

Referenciação Substantivos, pronomes 

Predicação Formas verbais 

Aspectualização Adjetivos, locuções adjetivas, advérbios 

Localização Advérbios, locuções adverbiais 

Conexão Conectores (conjunções, locuções 
conjuntivas, preposições) 

Relação Metáforas, comparações 

Isotopia Reiteração de traços semânticos 

Quadro 2 – síntese das categorias semânticas para análise das Rd. 

 

Essas são as categorias que serão utilizadas para a análise dos 

fragmentos organizados segundo as categorias empíricas. Estas últimas (categorias 

empíricas) foram definidas a partir da identificação de temáticas recorrentes na 

construção das representações de LCC. A análise prévia do material levou a 

observação da recorrência de algumas imagens propostas no discurso de MA para o 

referente LCC. Com base nessas imagens, que compõem as representações 

discursivas nos fragmentos analisados, foram definidos alguns eixos com temáticas 

predominantes. Esses eixos foram definidos como categorias empíricas para 

organizar os enunciados analisados. Dessa forma, os fragmentos selecionados para 

análise foram organizados conforme essas categorias empíricas e analisados 

levando em consideração as categorias teóricas acima descritas.     

Conforme já foi informado, utilizaremos para análise um recorte de 20 

cartas de Mário de Andrade, enviadas a Câmara Cascudo durante vinte anos de 

correspondência. Essas cartas foram codificadas e identificadas como: 1MA, 2MA, 

3MA, 4MA, 5MA, 6MA, 7MA, 8MA, 9MA, 10MA, 11MA, 12MA, 13MA, 14MA, 15MA, 

16MA, 17MA, 18MA, 19MA, 20MA. Serão analisados 35 enunciados, que foram 
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numerados em ordem sequencial e codificados como (1MA1), (1MA2) [...] (20MA1). 

Selecionamos fragmentos de cartas que melhor atendem aos nossos objetivos neste 

trabalho; ou seja, vamos mostrar só trechos que evidenciam representações 

discursivas de Câmara Cascudo por Mário de Andrade.  

Sabemos que uma representação discursiva não apresenta caráter linear, 

ela pode ocorrer em partes não sucessivas do texto, podendo ser confirmada ou 

invalidada, modificada ou complementada. No caso do nosso corpus, em que os 

textos se sucedem no tempo, uma Rd que se mantém no espaço de vinte anos, sem 

modificação, é quase impossível. As representações discursivas de Câmara 

Cascudo construídas nos textos de Mário de Andrade são, portanto, bem 

diversificadas. Umas se mantêm por um período maior, algumas são confirmadas, 

outras invalidadas e outras, ainda, complementadas. Para uma abordagem mais 

sistemática dos dados, vamos analisar cada fragmento reunindo-os por categorias 

temáticas de representações construídas no mesmo eixo semântico. Assim, as Rd 

de LCC construídas no discurso de MA serão distribuídas em seções de enunciados 

organizados de acordo com a contiguidade semântica de suas representações. 

Convém destacar que, muitas vezes, essas representações estão totalmente 

imbricadas, a separação em grupos é tão somente por uma questão de maior 

clareza na apresentação dos dados. Desse modo, alguns enunciados podem figurar 

em mais de uma seção temática. Para mais clareza e objetividade na apresentação 

dos dados, as análises serão organizadas da seguinte forma: 

a) Os enunciados analisados serão agrupados em um quadro organizado com 

base nas categorias empíricas que sintetizam as temáticas recorrentes. Cada 

categoria temática é apresentada em uma seção com suas respectivas subseções, 

que apresentam subcategorias por eixos isotópicos. Cada subseção temática é 

analisada levando em conta sua inserção no eixo temático e seguindo as categorias 

semânticas que concorrem para a sua construção. 

b) No final de cada seção, serão apresentados alguns quadros que trazem o 

levantamento das categorias semânticas empregadas para se construírem as 

representações discursivas analisadas. Esses quadros sintetizam os resultados e 

propiciam uma melhor visão do conjunto das categorias que concorreram para 

construir essas representações.   Com base nesse levantamento de dados, será 

apresentada, em seguida, uma síntese das análises que interpreta essas categorias, 
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descrevendo como a relação entre elas compõe significações e contribui para a 

construção das representações discursivas focalizadas. Convém destacar que não 

foram levantados nesses quadros todos os referentes, verbos, modificadores, 

conectores e expressões circunstanciais que figuram nos fragmentos analisados. 

Constam dos quadros de categorias teóricas, apenas aqueles elementos linguísticos 

mais significativos na construção das representações discursivas focalizadas.  
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Capítulo 2 
___________________________________________________________________ 

PERCURSO TEÓRICO 
 

“A linguística de texto pode ser definida como o estudo das 
operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e 
controladoras da produção, construção e processamento de 
textos escritos ou orais em contextos naturais de uso” 
(MARCUSCHI, 2008, p. 73). 
 
“As visões particulares do mundo, internalizadas em gêneros, 
discursos e estilos, não apenas representam a realidade mas 
também contribuem para criar a realidade que se noticia” 
(RAMALHO e RESENDE, 2011, p. 113). 

 
Neste capítulo, será apresentada uma exposição das principais 

características da Linguística textual; uma breve descrição da sua trajetória ao longo 

dos últimos anos, com suas principais fases; bem como um esboço com os 

principais aspectos e concepções de seu objeto de estudo, o texto. Será 

apresentado ainda um esboço da ATD, com suas principais noções, como níveis e 

unidades textuais. Na sequência, será traçada uma descrição da representação 

discursiva, com a sistematização de seus principais aspectos e a caracterização de 

suas categorias de análise. 

 

2.1  A Linguística textual e sua trajetória da década de 60 até nossos dias 

 

A partir dos anos 60 do século XX, foram surgindo novas tendências 

linguísticas que buscavam observar a linguagem em funcionamento efetivo.  

Tratava-se, segundo Marcuschi (2008), do que se chamou de guinada pragmática, 

motivada em parte pela filosofia analítica da linguagem, impulsionada tanto por 

Wittgenstein como por Austin. Nesse contexto, surgiu a Linguística Textual, cuja 

preocupação central repousa entre o processamento e o uso do texto. Seu objeto de 

investigação é o texto, e como este é concebido de forma bastante diversificada 

pelos linguistas, as denominações dadas aos diversos ramos da disciplina 

apresentam-se também bastante variadas. 
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Segundo Marcuschi (2008, p. 73) a Linguística Textual pode ser definida 

como “o estudo das operações linguísticas, discursivas e cognitivas reguladoras e 

controladoras da produção, construção e processamento de textos escritos ou orais 

em contextos naturais de uso”. Para o autor, ela configura uma linha de investigação 

interdisciplinar dentro da linguística e, por isso, exige métodos e categorias de várias 

procedências.  

Adam (2008a [2011a]) se nega a descontextualizar e dissociar texto e 

discurso, mas reconhece que a linguística textual e a análise do discurso se 

desenvolveram independentemente uma da outra. Sua proposta é articular uma 

linguística textual desvencilhada da gramática de texto e uma análise de discurso 

emancipada da análise de discurso francesa. Desse modo, distanciando-se da 

análise de discurso francesa, o autor propõe uma reflexão epistemológica e uma 

teoria de conjunto sobre a análise de textos. Sua análise de discurso se aproxima 

daquela delineada por Dominique Maingueneau. Em relação à linguística textual, ele 

a situa no quadro mais amplo da análise do discurso. Observa que ambas têm como 

objetos de estudo o texto e o enunciado, respectivamente, e postula, ao mesmo 

tempo, “uma separação e uma complementariedade das tarefas e dos objetos da 

linguística textual e da análise de discurso” (ADAM, 2008a [2011a], p. 43).  

Embora situe a linguística textual no campo da análise do discurso, Adam 

(2008a [2011a], p. 63) abstém-se de seguir o programa de pesquisa (desenvolvido 

por ele em obra anterior) resultante dessa inclusão e assevera que  

 

a linguística textual tem como papel, na análise de discurso, teorizar 
e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no 
âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto. 
Ela tem como tarefa detalhar as relações de interdependência que 
fazem de um texto uma rede de determinações.  

  

Com seu conjunto de conceitos próprios, a linguística textual, tal como é 

concebida por Adam, remete à descrição e à definição das diferentes unidades, bem 

como às operações que são realizadas pelos enunciados. Disciplina do ramo da 

análise do discurso (Cf. ADAM, 2008a [2011a]), ela constitui, segundo Adam (1999 

apud CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008) um quadro no interior do qual 

podem ser associados os trabalhos sobre a macrossintaxe, as anáforas, os 
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conectores, os tempos verbais, a elipse, as construções topicalizadas, dentre outros. 

Para Adam (2008a [2011a]), a tarefa da linguística textual é definir as grandes 

categorias de marcas que permitam estabelecer conexões que abrem ou fecham 

segmentos textuais mais ou menos longos. Assim, a linguística de texto deve 

elaborar conceitos específicos e definir classes de unidades intermediárias entre a 

língua e o texto para dar conta da própria complexidade da língua, que se manifesta 

a partir do nível da frase complexa. 

Seguindo entendimento de Adam (2008a [2011a]), concebemos a 

Linguística Textual (doravante LT) como uma teoria da produção co(n)textual de 

sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos. É esse procedimento 

que Adam designa como análise textual dos discursos (de que nos ocuparemos 

mais adiante). Para o autor “a LT está dentro de um domínio maior, que é o domínio 

discursivo” (informação verbal)9. Assim, ele a define como um subdomínio do campo 

mais vasto da análise das práticas discursivas que devem ser pensadas na 

diversidade dos gêneros que elas autorizam e na sua historicidade. Para ele, o texto 

deve ser visto como objeto concreto, material e empírico resultante de um ato de 

enunciação. Ao estabelecer o texto como objeto de estudo da ATD, o autor verifica 

que o texto aparece como uma unidade construída pela análise. Nesse âmbito, ele 

observa que todo texto constrói, de forma mais ou menos explícita, seu contexto de 

enunciação. 

A LT dedica-se ao estudo da atualização do sistema virtual da língua em 

situações concretas de uso. Ela tem, pois, a pretensão de fornecer instrumentos de 

leitura das produções discursivas humanas. Essa orientação baseia a concepção de 

LT que passamos a adotar: uma perspectiva de trabalho fundado em dados 

concretos, empíricos e extraídos de eventos reais do uso da língua.  

A linguística textual procurou seus modelos teóricos na Textlinguistik 

alemã dos anos 1960-1970 e na Textpragmatik dos anos 1980 (Cf. ADAM, 2008a 

[2011a]). Desde seu surgimento na segunda metade da década de 60 e primeira 

metade da década de 70, a LT desenvolveu uma importante trajetória, passando 

pela análise transfrástica, gramáticas textuais e teorias de texto. É só no final da 

                                                           
9
 Conferência proferida no III Simpósio de Análise textual dos discursos. UFRN, 2011. 
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década de 70, contudo, que começam a surgir no Brasil os primeiros trabalhos 

dedicados ao estudo linguístico do texto. 

Inicialmente a Linguística Textual se ocupava apenas com os textos 

escritos e o processo de produção. Nessa fase, a LT teve por preocupação 

descrever os fenômenos sintático-semânticos ocorridos entre enunciados. Nesse 

primeiro momento, em função do conceito de texto ora predominante, a maioria dos 

estudiosos se dedicaram à análise transfrástica e à construção de gramáticas de 

texto.  

As análises transfrásticas ainda não se centravam no texto como objeto 

de análise, pois o percurso ainda era da frase para o texto. Sua preocupação básica 

era o estudo de mecanismos interfrásticos, em que predominou o estudo das 

relações referenciais, particularmente da correferência, considerada um dos 

principais fatores de coesão textual.  Aliás, as análises transfrásticas surgiram a 

partir da observação de que certos fenômenos, como: a co-referenciação (anáfora); 

a correlação de tempos verbais (“consecutio temporum”); o uso de conectores 

interfrasais; o uso de elementos definidos e indefinidos, não poderiam ser explicados 

pelas teorias vigentes na época (estruturalismo e gramática gerativa), pois 

ultrapassavam os limites da frase simples e complexa. Nesse contexto, o objeto 

central dos estudos era a coesão e a coerência textual, vistas como qualidades ou 

propriedades do texto. Convém destacar que esses dois conceitos praticamente se 

confundiam. 

Na década de 80, adotando-se uma perspectiva pragmático-enunciativa, 

passou-se a postular que a coerência não seria uma mera qualidade ou propriedade 

do texto em si, mas um fenômeno muito mais amplo. A coerência é construída nas 

situações de interação entre o texto e seus usuários, em função da atuação de uma 

complexa rede de fatores linguísticos, sociocognitivos e interacionais. (Cf. KOCH, 

2006). Nessa fase, manifestam-se com maior intensidade os estudos do texto em 

uma abordagem cognitiva. Passou-se a postular que o texto é construído nas 

situações de interação em função de fatores linguísticos, cognitivos e interacionais. 

É somente a partir dessa década que ganham corpo as Teorias do Texto. É a partir 

dessa década também que começam a multiplicar-se os estudos em Linguística 

Textual. 
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Em 1983, vêm à luz os dois primeiros livros brasileiros publicados nessa 

área: Linguística Textual: Introdução (FÁVERO e KOCH) e Linguística de Texto: O 

Que é e Como se Faz (Marcuschi). Essa publicação marcou o início da divulgação 

da LT em nosso país. A partir daí, muitos trabalhos proliferaram em periódicos, anais 

de congressos e seminários. Muitas revistas passam a trazer artigos desenvolvidos 

nessa perspectiva, surgindo, inclusive, números integralmente dedicados aos 

estudos textuais.  

O interesse pelo estudo do texto vai aumentando e, em várias 

universidades brasileiras, vão-se formando núcleos de pesquisa sobre o tema. A 

pesquisa na área vai-se expandindo pelos cursos de extensão, aperfeiçoamento e 

especialização, ministrados em diversos pontos do país, bem como em dissertações 

de mestrado e teses de doutorado, cujos autores começam a levar esse tipo de 

enfoque para suas instituições de origem. 

Nos anos 90, os interesses e objetivos da LT se ampliaram sobremaneira. 

Nessa década, pesquisas sobre anáfora e referência que se vêm efetivando na 

França, no bojo do projeto Cognisciences, se destacaram, com ênfase para o estudo 

da referenciação numa perspectiva sociocognitiva. Dentre os pesquisadores se 

podem destacar Apothéloz, Charolles, Kleiber, Mondada e Dubois. Estes autores 

têm dedicado especial interesse a questões como a construção de objetos-de-

discurso, a anáfora associativa, sua conceituação e abrangência, as operações de 

nominalização e suas funções, entre outras questões a estas relacionadas de 

alguma forma. Observa-se também, nesse momento, forte tendência sociognitivista 

na abordagem do texto. 

Marcuschi (2008) observa que, nas últimas décadas, com os estudos 

empreendidos pelos teóricos que observam a língua em funcionamento a partir de 

suas condições de produção e recepção, deu-se uma guinada na tendência oficial 

da linguística. As teorias que privilegiavam o código (o significante) como objeto de 

análise e viam a língua como um sistema de regras estruturado e determinado não 

tinham condição de se fazer indagações relevantes sobre uma série de aspectos, 

por exemplo, a relação entre a língua falada e a língua escrita. Nem podiam indagar-

se sobre os usos sociais da língua. Constatou-se, pois, que a comunicação 

linguística só seria possível em unidades maiores, como os textos. Os textos são, 

aliás, o único material linguístico observável; são, na perspectiva da LT, um evento 
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comunicativo. Aí reside uma das tônicas da LT: a percepção do texto como uma 

unidade comunicativa e uma unidade de sentido. Marcuschi (Op. Cit., p. 73) defende 

que “a LT parte da premissa de que a língua não funciona nem se dá em unidades 

isoladas, tais como os fonemas, os morfemas, as palavras ou as frases soltas. Mas 

sim em unidades de sentido chamadas texto, sejam elas textos orais ou escritos”.  

Essa perspectiva permeia a obra de Adam (2008a [2011a]). Ele entende 

que o texto não deve ser considerado como uma grande frase ou uma simples 

sucessão de frases. O texto deve ser visto como uma unidade semântica, uma 

unidade de sentido. Em obra anterior, Adam (1999 apud MARCUSCHI, 2008) 

observa que até os anos 1980, a LT tratava o texto em suas propriedades cotextuais 

e, a partir dos anos 1980, já define o texto como um evento comunicativo, 

deslocando o foco para a questão pragmática, com a análise da intencionalidade e, 

particularmente, da situacionalidade. Parte-se do cotexto para o contexto. O 

contexto, segundo Adam, entra na construção do sentido dos enunciados, de modo 

que “todo enunciado tem sempre necessidade de um co(n)texto” (2008a, p. 52). O 

contexto está ligado à memória intertextual, ou seja, a intertextualidade faz parte do 

contexto do enunciado. 

Fávero e Koch (2008) observam que o desenvolvimento geral da 

Linguística Textual vem ocorrendo dentro de um enfoque mais amplo, mais 

substancial e interdisciplinar. A LT hoje se ocupa não só da produção, mas também 

da compreensão de textos tanto orais como escritos. As preocupações atuais da LT 

giram em torno das relações dinâmicas entre a teoria e a prática, entre o 

processamento e o uso do texto, este concebido como processo, atividade 

sociocognitivo-interacional de construção de sentidos. 

Essa trajetória da LT é caracterizada por algumas fases que marcaram a 

passagem da teoria da frase para a teoria do texto. Dentre essas fases destacam-se 

a análise transfrástica, a construção das gramáticas textuais e a construção das 

teorias de texto. Dessa última fase, convém destacar a importância do estudo do 

texto no seu contexto pragmático. Nesse âmbito, a investigação se estende do texto 

ao contexto, este entendido como um conjunto de condições, da produção, da 

recepção e da interpretação do texto. Com efeito, a noção de textualidade, e não 

mais a gramática de texto, passa a dominar a cena. A adoção da perspectiva 

pragmática, aos poucos, vai se impondo e conquistando destaque nos estudos 
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sobre o texto. Assim, a pesquisa em Linguística textual ganha nova dimensão: trata-

se de pesquisar o funcionamento da língua nos processos comunicativos em 

situações concretas. Com efeito, os textos passam a ser considerados elementos 

constitutivos de uma atividade complexa, instrumentos para a realização de 

intenções comunicativas e sociais do falante. Assim, só podem ser suficientemente 

definidos semântica e comunicativamente, conforme assegura Dressler (1974 apud 

FÁVERO e KOCH, 2008). Para esse autor, a pragmática do texto “trata das relações 

de um elemento linguístico com os seus produtores, usuários e receptores na 

situação comunicativa” (op. cit. p. 80).  

A esse respeito, Adam (2008a [2011a]) defende que a partir do momento 

em que o texto é definido como uma “ocorrência comunicativa”, a linguística textual 

pode aparecer como uma pragmática textual. O autor também é partidário da ideia 

de que o contexto é (re)construído no texto pela sua análise e que o sentido dos 

elementos de contextualização se constrói no discurso. Nesse sentido, parece que 

Adam já está transpondo a fronteira pragmática para uma visão sociocognitivo-

interacionista de contexto. Nessa concepção, a produção de sentidos se realiza com 

base nos elementos linguísticos presentes na superfície textual e na sua forma de 

organização, e requer a mobilização e a reconstrução de um vasto conjunto de 

saberes no momento da interação (cf. KOCH, 2009).  

A noção de contexto, cara à LT, também tem se ampliado e se 

transformado progressivamente em cada fase de seu desenvolvimento teórico. Visto 

inicialmente como co-texto, o contexto passa a ser considerado como um produto da 

interação. Koch (2009) observa que, no momento das análises transfrásticas, o 

contexto era visto apenas como co-texto; tendo, quando da introdução da 

pragmática, passado a abranger a situação comunicativa, num primeiro momento e, 

posteriormente, o entorno sócio-histórico-cultural, representado na memória por 

meio de modelos cognitivos. Na perspectiva sociocognitivo interacionista, o contexto 

passa a constituir a própria interação e seus sujeitos, sendo construído na situação 

de comunicação.  O texto passa a ser estudado dentro de seu contexto de produção, 

como um processo resultante de operações comunicativas e processos linguísticos 

em situações de interação. 

Com a ênfase nas operações de ordem cognitiva, o texto passa a ser 

considerado resultado de processos mentais. Essa abordagem leva em 
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consideração que os parceiros da comunicação possuem saberes acumulados e 

conhecimentos representados na memória relativos às diversas atividades da vida 

social, os quais são ativados na situação de comunicação, na construção e 

compreensão de um texto. Nesse sentido, o texto é originado por uma multiplicidade 

de operações cognitivas interligadas, de modo que à Linguística Textual cabe a 

tarefa de desenvolver modelos procedurais de descrição textual capazes de dar 

conta desses processos (cf. KOCH, 2009). Muitos autores também começaram a 

postular que a coerência se constrói por meio de processos cognitivos operantes na 

mente dos usuários, desencadeados pelo texto e seu contexto, e por essa razão a 

ausência de elementos coesivos não constitui obstáculo a essa construção. 

Com essa orientação nos estudos do texto, passa-se a admitir a 

existência de modelos cognitivos originários ora da Inteligência Artificial, ora da 

Psicologia da Cognição, os quais recebem denominações diversas, como frames, 

scripts, cenários, esquemas, modelos mentais, modelos episódicos ou de situação, 

dentre outros (cf. KOCH, 2009). Esses modelos se caracterizam como estruturas 

complexas de conhecimentos e representam as experiências vivenciadas em 

sociedade, as quais servem de base aos processos conceituais. Esse conjunto de 

conhecimento é armazenado na memória episódica e, após várias experiências do 

mesmo tipo, vão-se tornando generalizados, passando a fazer parte da memória 

enciclopédica ou semântica. Além do conhecimento enciclopédico, postulam-se para 

o processamento textual outros sistemas de conhecimento, como o linguístico, o 

interacional e o referente a modelos textuais globais. Com essa tônica cognitiva, a 

LT entra em nova fase e assume uma nova concepção do texto, procurando 

conceituar textualidade, ou seja, o que faz com que um texto seja um texto. 

Segundo Koch (2009), em consequência do grande interesse pela 

dimensão sociointeracional da linguagem e processos a ela relacionados, surge uma 

série de questões para a agenda de estudos da linguagem, como as diversas formas 

de progressão textual (referenciação, progressão referencial, formas de articulação 

textual, progressão temática, progressão tópica), a dêixis textual, o processamento 

sociocognitivo do texto, os gêneros, questões ligadas ao hipertexto, a 

intertextualidade, entre tantas outras. 

Nesse processo dinâmico e de multiplicidade de perspectivas, a LT só 

pode ser compreendida como uma disciplina interdisciplinar. E foi justamente por 
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causa das mudanças por que passaram os conceitos de língua, linguagem, texto, 

discurso, argumentação e cognição que a LT passou a ser compreendida como uma 

teoria essencialmente transdisciplinar, em decorrência das diferentes perspectivas e 

dos interesse que a movem (cf. KOCH, 2009).  Aliás, a LT, como bem conceitua 

Marcuschi, é “uma disciplina de caráter multidisciplinar, dinâmica, funcional e 

processual” (1998 apud BENTES, 2008, p. 252).  

 

2.2 Pesquisas mais recentes no quadro da Linguística Textual 

 

Mais recentemente, têm-se destacado no quadro da LT questões relativas 

aos gêneros textuais, ao texto falado, à referência e correferência, ao tópico 

discursivo, às sequências textuais, dentre outras. A noção de gênero ocupa hoje 

posição central nos estudos do texto. Os gêneros textuais constituem um tema que 

tem despertado interesses tanto de pesquisadores brasileiros como de estrangeiros. 

No Brasil, esse interesse se tornou crescente após a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs – os quais preconizam o estudo de leitura e produção 

de texto baseados no estudo dos gêneros – e as pesquisas sobre o tema continuam 

se multiplicando com abordagens diversas.  

Atualmente tem repercutido nos meios escolares a concepção de que o 

ensino-aprendizagem da leitura e da produção textual deve se dar como práticas 

centradas na interação verbal e social, e que o gênero deve ser o objeto de ensino 

utilizado como meio de articulação entre essas práticas sociais e os objetos 

escolares. Assim, muitas pesquisas têm focalizado, além das noções de interação 

verbal e dialogismo, a noção de gênero do discurso. Os gêneros são instrumentos 

que situam as práticas de linguagem e tornam possível a comunicação, servindo de 

referência para a aprendizagem. Os gêneros são, pois, resultados do funcionamento 

da comunicação, ou seja, as situações de comunicação são geradoras dos gêneros, 

que são aprendidos pelas práticas de linguagem. Com base nessa perspectiva, 

Schneuwly e Dolz (2004) defendem que a escola seja tomada como lugar de 

comunicação, e as situações escolares, como ocasiões de produção / recepção de 

textos. 
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Atualmente, a reflexão sobre gêneros textuais, em grande parte fundada 

no círculo bakhtiniano, encontra pontos de interseção em diferentes domínios, como 

Linguística Textual, Análise do Discurso e Pragmática. Isso porque o estudo dos 

gêneros textuais se desenvolve em diferentes projetos com abordagens diversas, 

como abordagens sócio-discursivas, sócio-semiótcas, sócio-retóricas (Cf. MEURER; 

BONINI; MOTTA-ROTH, 2005). Dentro de uma perspectiva sócio-discursiva, convém 

destacar a releitura que vem sendo feita da obra de Bakhtin, além da importante 

obra de Jean-Michel Adam, Jean-Paul Bronckart e Dominique Maingueneau. Numa 

abordagem sócio-semiótica, destacam-se, dentre outros, Ruqayia Hasan e 

Fairclough, cuja obra vem sendo reinterpretada no que concerne ao estudo dos 

gêneros. A importante obra de Swales se destaca como proposta sócio-retórica para 

o estudo dos gêneros textuais. Há de se destacar também, dentro dessa 

perspectiva, autores como Bathia, Miller e Bazerman. Além desses autores, Koch 

(2006) destaca, no domínio dos gêneros textuais, os trabalhos da equipe de 

Ciências da Educação da Universidade de Genebra, conduzidos por Schneuwly, 

Dolz e Bronckart, que procedem a uma releitura da obra de Bakhtin, com finalidades 

didáticas. 

Esse grupo de pesquisadores, que considera os gêneros como suporte 

das atividades de linguagem, busca constituir o interacionismo sociodiscursivo e 

privilegia como unidade de estudo as ações verbais e não verbais (Cf. MACHADO, 

2005).  O interacionismo sociodiscursivo vem tendo grande repercussão no Brasil 

nos últimos anos, motivado, sobretudo, pelas relações estabelecidas entre o grupo 

de Genebra e pesquisadores brasileiros dos programas de Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem da PUC-SP. Esse diálogo, como nos informa Machado 

(2005), tem resultado em inúmeras pesquisas veiculadas em cursos, eventos 

científicos, assessorias, processos de formação de professores, dissertações, tese, 

artigos, livros e materiais didáticos. Todos esses trabalhos têm trazido conclusões e 

suscitado questionamentos por parte dos pesquisadores, o que tem levado a uma 

contínua reflexão sobre esse tipo de abordagem e, consequentemente, a uma 

multiplicidade de interpretações sobre seus conceitos de base e sobre o modelo de 

análise de textos. 

Convém destacar aqui os estudos de Marcuschi (2008) sobre os gêneros 

orais, suas características, semelhanças e diferenças, bem como o meio social em 



60 
 

que são produzidos. Esses estudos permitiram um diálogo bastante frutífero com 

outras disciplinas focadas na interação do homem em sociedade. Nesse contexto, 

passa-se a estudar os gêneros da mídia falada, da música popular, os gêneros da 

internet e também o hipertexto. 

No tocante ao estudo dos gêneros textuais, a posição de Adam 

representa avanços significativos. Adam trata os gêneros textuais como elementos 

tipicamente discursivos, conceituando gênero como “[...] diversidade 

socioculturalmente regulada das práticas discursivas humanas” (1992, apud 

Marcuschi, 2008 p. 82). Segundo ele, “os gêneros textuais são categorias 

englobantes e fundamentais para a pesquisa, os quais podemos chamar de 

integrantes” (comunicação verbal)10. Adam (2011b) diferencia tipos de textos 

(texttypen) de gêneros de texto (textsorten). Esses últimos são concebidos como 

realizações linguísticas concretas definidas por suas propriedades 

sociocomunicativas. Segundo o autor, os textos consistem de sequências 

linguísticas ou sequências de enunciados (sequências subjacentes); enquanto os 

gêneros consistem de textos empíricos concretos que cumprem determinadas 

funções na situação de comunicação dada. Os gêneros reagrupam um conjunto 

quase ilimitado de realizações concretas determinadas por um canal, um estilo, um 

conteúdo, uma composição e uma função. Como exemplos de gêneros, Adam 

(2011b, p. 30) cita a conversa telefônica, o sermão, a carta comercial, a carta 

privada, o romance, o bilhete, o horóscopo, a receita culinária, a bula de remédio, a 

conversação espontânea, o menu do restaurante, dentre outros exemplos. Os 

gêneros são, pois, concebidos como modelos sociocomunicativos e sócio-históricos 

que os grupos sociais utilizam para organizar as formas da língua em discurso (Cf. 

ADAM, 2011b). 

Quanto ao estudo do texto falado, este vem ganhando cada vez mais 

projeção nas pesquisas em Linguística Aplicada. No Brasil, muitos pesquisadores 

vêm se dedicando ao estudo de textos falados, os quais envolvem também questões 

de ordem sociocognitiva e interacional. Tais estudos vêm-se realizando, de forma 

particular, no interior de três grandes projetos: NURC, Censo/Peul e PGPF (Cf. 

KOCH, 2006).  

                                                           
10

  Conferência proferida pelo professor Jean-Michel Adam no VI Siget, Natal-RN, de 16 a 19 de 

agosto de 2011.  
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O Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta (NURC), visando 

a pesquisar a norma objetiva do português culto falado no Brasil, coletou, no início 

da década de 70, materiais de três diferentes tipos: elocuções formais (EF), 

entrevistas (DID) e diálogos entre dois informantes (D2), em cinco capitais brasileiras 

(São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Porto Alegre). Os informantes, 

divididos em três faixas etárias (25 a 35 anos; 36 a 55 anos; 56 anos ou mais), 

deveriam ter formação universitária completa, ter nascido na cidade em estudo e 

nela ter vivido, pelo menos, três quartas partes de suas vidas e ser filhos de falantes 

nativos de português.  Nas décadas de 80 e 90, esse material passou a ser objeto 

de estudos textuais pelo grupo do NURC-Recife, coordenado por Maria Piedade 

Moreira de Sá e, em especial, pelo grupo do NURC/SP - Núcleo USP, coordenado 

por Dino Preti (Cf. KOCH, 1999). 

O Projeto Censo da Variação Linguística do Estado do Rio de Janeiro, 

que se desenvolveu também na década de 80 e teve continuidade no Programa de 

Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL - UFRJ/CNPq), caracteriza-se por uma 

abordagem sociolinguística, que busca uma interface com o discurso, reunindo, 

também, vários pesquisadores.   

Por fim, o Projeto Gramática do Português Falado (PGPF), idealizado e 

coordenado por Ataliba Teixeira de Castilho, teve início em 1988, com o objetivo de 

produzir coletivamente uma gramática de referência do português culto falado no 

Brasil, com base nos dados do Projeto NURC, acima descrito. Vários pesquisadores, 

vinculados a diferentes universidades de todo o país, organizaram-se e se dividiram 

em três projetos temáticos: (a) o de Classes Lexicais e Gramaticais, coordenado por 

Maria Helena de Moura Neves, que inclui o GT de Morfologia e o GT de Sintaxe das 

Classes Gramaticais, sob a coordenação de Rodolfo Ilari; (b) o de Relações 

Gramaticais, coordenado inicialmente por Fernando Tarallo e, posteriormente, por 

Mary Kato, que engloba também o GT de Fonologia e Fonética, sob a coordenação 

de Maria Bernadete Abaurre; (c) o de Organização Textual-Interativa, coordenado 

por Ingedore G. Villaça Koch. Foram publicados oito volumes intitulados Gramática 

do Português Falado, que reúnem trabalhos produzidos, em grupos ou 

individualmente, pelos pesquisadores de cada equipe. 

No interior do Projeto Temático “Organização Textual-Interativa no 

Português Falado no Brasil”, foram desenvolvidas algumas das principais pesquisas 
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sobre a natureza do texto falado, sua organização tópica, as estratégias de 

construção (inserção, parafraseamento, repetição, interrupção, segmentação, 

correção), os marcadores discursivos e/ou articuladores textuais e as formas de 

marcação de relevo, dentre outros temas. O projeto é fundamentado numa 

abordagem textual-interativa e se desenvolve com a mobilização de conceitos da 

Linguística Textual, da Análise da Conversação e da Pragmática Linguística.  Além 

dos textos incluídos nas coletâneas acima citadas, os membros da equipe, 

juntamente com outros pesquisadores que neles se inspiraram, têm produzido 

grande número de trabalhos individuais, publicados em revistas especializadas e/ou 

apresentados em congressos, nacionais e internacionais. 

A questão da referenciação vem sendo objeto de pesquisa de um grupo 

de pesquisadores brasileiros. O grupo de pesquisa PROTEXTO 

(UFC/UECE/UNICAMP/UNISUL), coordenado pela professora Mônica Magalhães, 

desenvolve um projeto que investiga temas relacionados à referenciação e à 

caracterização de gêneros textuais. Sob a organização desse grupo foram 

publicados os volumes 1 e 2 da série Clássicos da Linguística. O primeiro volume 

“Referenciação” (publicado pela editora Contexto) é composto de estudos que 

versam exclusivamente sobre a referenciação. O principal pressuposto dessas 

pesquisas é o da referenciação vista como atividade discursiva. Postula-se que a 

questão da referência pode ser investigada numa perspectiva linguística, 

interacionista e discursiva que considera os processos de referenciação em termos 

de “construção de objetos de discurso e de negociação de modelos públicos do 

mundo” (Cf. MONDADA; DUBOIS, 2003, p.48). Com base em autores como 

Mondada e Dubois, Apothéloz, Chanêt, entre outros, a referenciação passa a ser 

vista como um processo de construção desenvolvido no quadro contextual para a 

construção colaborativa de objetos de discurso como entidades discretas que 

emergem em práticas simbólicas e intersubjetivas.  

A obra Texto e discurso sob múltiplos olhares, organizada em dois 

volumes, reúne uma significativa amostra da produção científica do grupo de 

pesquisa PROTEXTO. O volume 1 é dedicado aos gêneros e sequências textuais. O 

volume 2 trata da “referenciação e outros domínios discursivos”. Encontram-se nesta 

obra várias abordagens investigativas que tratam os processos de referenciação 

com base em pressupostos cognitivo, sociocognitivo, cognitivo-discursivo e 



63 
 

interacional.  Baseados, principalmente, em autores como Apothéloz, Kleiber, 

Mondada e Dubois, os pesquisadores se voltam para os processos de referenciação 

e sua função na organização textual-discursiva, focalizando como se desenvolve o 

processo de construção dos referentes. Dessa forma, o fenômeno referencial é visto 

como processo de criação de objetos de discurso; processo de negociação realizado 

pelos falantes no momento da interação. Nessa concepção construtivista de 

referência, os referentes deixam de ser vistos aprioristicamente e passam a ser 

concebidos como objetos construídos no discurso; ou seja, os objetos de discurso 

são produtos da atividade cognitiva e interativa dos sujeitos falantes. Esses objetos 

– construídos e reconstruídos cultural e socialmente – são, por natureza, evolutivos 

e vão sendo reformulados em função dos propósitos comunicativos. 

Como vimos, a proposta de estudo da referenciação tem merecido a 

atenção dos pesquisadores que se ocupam com questões concernentes à linguística 

textual. Os processos referenciais e o tópico discursivo constituem importantes 

categorias de análise da LT hoje, mormente para a análise da coerência textual. No 

Brasil, além dos trabalhos mencionados, também merecem destaque os trabalhos 

de Koch e Marcuschi (1998) e, especialmente, um volume concentrando 

contribuições de pesquisadores brasileiros que vêm se dedicando ao estudo da 

referenciação. Trata-se da obra “Referenciação e discurso”, que veio à tona em 

2005, publicada pela editora Contexto. Esta obra traz a público importante 

contribuição sobre o tema da referenciação. Ao lado da pesquisadora Lorenza 

Mondada, vários pesquisadores brasileiros que têm se dedicado ao tema 

apresentam importante contribuição, com valiosos estudos da referenciação, numa 

visão textual-discursiva, interativa e sociocognitiva.      

Outra tendência dentro da LT é a que, com base em obras como as de 

Adam (2008a, [20011a], 20011b), bem como naquelas que se dedicam ao estudo 

dos gêneros textuais, retoma a questão da tipologia textual, a qual, por algum 

tempo, pareceu relegada a segundo plano; dos níveis de estruturação do texto, com 

destaque para o estudo das sequências textuais (em que vamos encontrar a 

representação discursiva) e da responsabilidade enunciativa. Podem destacar-se 

aqui as pesquisas de Rodrigues; Silva Neto; Passeggi (2010); Bonini (2005). 

Recentemente, um grupo de professores-pesquisadores da UFRN, 

incluindo João Gomes da Silva Neto, Luís Passeggi e Maria das Graças Soares, 
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vem incluindo em suas pesquisas a Análise Textual de Discurso (ATD), uma 

abordagem, que se insere na Linguística Textual, proposta pelo linguista J.-M. 

Adam. Esse grupo tem se debruçado sobre os estudos de textos, focalizando, 

especialmente, a estrutura das sequências textuais, com ênfase para as 

representações discursivas e a responsabilidade enunciativa. Alguns trabalhos de 

mestrado e doutorado já despontam com enfoque voltado para a ATD, numa 

redefinição de alguns conceitos propostos por Adam, cuja principal obra sobre 

Linguística textual foi recentemente editada em português pela editora Cortez, com a 

colaboração e tradução dos professores acima citados. Essa obra (ADAM, 2008a) 

ganhou em 2011 uma segunda edição revisada e ampliada. 

Em 2010, o GT LTAC e a ANPOLL completaram 25 anos e para celebrar 

essa data, vem a público a obra Linguística de texto e análise da conversação, que 

reúne trabalhos de quarenta e seis pesquisadores de diferentes instituições de 

ensino superior brasileiras. A obra, que homenageia Luiz Antônio Marcuschi, oferece 

um panorama teórico-prático dos principais modelos de análise linguística 

relacionados a Linguística de Texto e Análise da Conversação e seus 

desdobramentos. Reunindo trabalhos dos pesquisadores do GT LTAC, os quais 

sintetizam as reflexões sobre os principais temas de pesquisa do grupo, vamos 

encontrar em uma única obra uma pluralidade de perspectivas teóricas e soluções 

metodológicas produzidas e / ou adotadas no âmbito das pesquisas desenvolvidas 

no GT LTAC sobre os fenômenos textuais e interacionais como, por exemplo, o 

estudo do texto nas perspectivas sociocognitiva, interacional, da Análise Textual dos 

Discursos do linguista francês J.-Michel Adam, da Teoria Semiolinguística do 

Discurso de Charaudeau, da Teoria da Argumentação de Ducrot. Apresenta-se, 

também, uma aplicação, por meio de breves análises de textos, das principais 

categorias analíticas com as quais os pesquisadores do Grupo vêm trabalhando.  

Os membros do GT LTAC vêm se dedicando a questões como: a dêixis 

textual; a progressão textual em suas diferentes formas; o processamento 

sociocognitivo do texto; a multimodalidade; os gêneros, inclusive os da mídia 

eletrônica; a comparação interlingual e intermidiática de gêneros textuais (textologia 

constrativa); as questões ligadas ao hipertexto; intertextualidade entre várias outras, 

abordadas de diferentes perspectivas teóricas e com objetos de estudo 

diversificados (cf. KOCH, 2010). 
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A contribuição das pesquisas do GT LTAC no campo da Linguística 

Textual e Análise da Conversação é bastante relevante, principalmente para 

questões relacionadas à abordagem do texto e da conversação. 

 

2.3 O objeto da Linguística textual: o texto 

 

Desde as origens da Linguística textual até os dias de hoje, o texto foi 

visto de diferentes formas. Em um primeiro momento, foi concebido como: a) 

unidade linguística (do sistema) superior à frase; b) sucessão ou combinação de 

frases; c) cadeias de pronominalizações ininterruptas; d) cadeia de isotopias; e) 

complexo de proposições semânticas (cf. KOCH, 1998). Isso mostra que temos 

sempre à nossa disposição muitas definições para o objeto da Linguística Textual, 

podendo optar por aquelas que melhor se ajustem a nossa abordagem e ao enfoque 

teórico de nossas investigações de pesquisa. 

Segundo Koch (1998), dentro das orientações de natureza pragmática, a 

concepção de texto varia de acordo com a teoria. Assim, nas teorias acionais, o 

texto passou a ser visto como uma sequência de atos de fala; nas vertentes 

cognitivistas, como fenômeno primariamente psíquico, resultado de processos 

mentais; e nas orientações que adotam como pressuposto a teoria da atividade 

verbal, o texto passou a ser visto como parte de atividades mais globais de 

comunicação, que vão muito além do texto em si, posto que este é apenas uma fase 

desse processo global. 

Dessa forma, ainda de acordo com Koch, o texto deixa de ser entendido 

como um produto e passa a ser abordado no seu próprio processo de planejamento, 

verbalização e construção. Com base nesses pontos de vista, a autora concebe o 

texto como “[...] resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que compreende 

processos, operações e estratégias que têm lugar na mente humana, e que são 

postos em ação em situações concretas de interação social.” (1998, p. 22). Em 

seguida, em harmonia com essa linha de pensamento, a autora apresenta outro 

conceito de texto: 
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Poder-se-ia, assim, conceituar o texto como uma manifestação 
verbal constituída de elementos linguísticos selecionados e 
ordenados pelos falantes, durante a atividade verbal, de modo a 
permitir aos parceiros, na interação, não apenas a depreensão de 
conteúdos semânticos, em decorrência da ativação de processos e 
estratégias de ordem cognitiva, como também a interação (ou 
atuação) de acordo com práticas socioculturais. 

 

 

Nessa perspectiva, postula-se que o texto é construído na situação de 

interação em função da atuação de uma complexa rede de fatores linguísticos, 

cognitivos, socioculturais e interacionais. Em obra mais recente, Koch (2009) 

destaca algumas concepções de texto que fundamentaram os estudos em 

Linguística Textual, ressaltando que essas concepções, em determinados 

momentos, se imbricam. São elas: 1. Concepção de base gramatical: considera o 

texto como frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema 

linguístico; 2. Concepção de base semiótica: vê o texto como signo complexo; 3. 

Concepção de base semântica: o texto é uma expansão tematicamente centrada de 

macroestruturas; 4. Concepção de base pragmática: nessa perspectiva, o texto é um 

ato de fala complexo; 5. concepção de base discursiva: considera o texto como 

discurso congelado, produto acabado de uma ação discursiva; 6. Concepção de 

base comunicativa: para essa concepção, o texto é o meio específico de realização 

da comunicação verbal; 7. Concepção de base cognitivista: vê o texto como 

processo que mobiliza operações e processos cognitivos; 8. Concepção de base 

sociocognitivista-interacional: o texto é concebido como lugar de interação entre 

atores sociais e de construção interacional de sentidos.   

Segundo Bentes (2008), na fase da análise transfrástica e da elaboração 

das gramáticas textuais, acreditava-se que as propriedades definidoras de um texto 

estariam expressas na forma de organização do material linguístico. Dessa forma, 

entendia-se que existissem textos e não-textos. Nessa primeira fase, os conceitos 

de texto variaram, passando de “unidade linguística superior à frase” a “complexo de 

proposições semânticas” (cf. KOCH,1998). Por trás de todas essas definições jazia a 

concepção de texto como uma estrutura pronta e acabada ou ainda os textos eram 

considerados como “dados primários da linguística” (cf. FÁVERO; KOCH, 2008, p. 
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19). A ênfase era dada ao aspecto material e/ou formal do texto, o qual era visto 

como uma unidade delimitada com início e final determinado.  

Em um segundo momento, fase de elaboração de uma teoria do texto, a 

definição de texto passou a levar em consideração que a produção textual seja uma 

“atividade verbal”, uma “atividade verbal consciente”, uma “atividade interacional” (cf. 

BENTES, 2008). Essa postura repousa na ideia de que, ao produzirem um texto, os 

falantes estão praticando atos de fala, ações intencionais, com propósitos 

comunicativos expressos por meio da manifestação verbal e com o desenvolvimento 

de estratégias para alcançar esses propósitos. A partir dessa perspectiva, Koch 

(1998, p. 22) define os textos como os “[...] resultados da atividade verbal de 

indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de 

alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob as quais a atividade 

verbal se realiza.”. Nessa concepção, o texto já é considerado no processo da sua 

constituição e não mais como produto acabado.     

Com a virada cognitivista da LT, o texto passou a ser visto como o 

resultado da ativação de processos mentais, adotando-se a noção de modelos 

cognitivos herdados da Inteligência Artificial e da Psicologia da Cognição, os quais 

recebem denominações diversas, como frames, scripts, cenários, esquemas, 

modelos mentais, modelos episódicos ou de situação, dentre outros. Esses modelos 

constituem conjuntos de conhecimentos socioculturalmente determinados e 

vivencialmente adquiridos, os quais, inicialmente particulares, vão se tornando 

generalizados, podendo passar a fazer parte da memória enciclopédica ou 

semântica de um grupo (Cf. KOCH, 2009). Mais tarde, a LT adota, numa perspectiva 

bakhtiniana, uma concepção interacional (dialógica) da linguagem – motivada pela 

investigação da separação entre fenômenos mentais e sociais – o texto passa a ser 

considerado como o próprio lugar da interação em que os interlocutores se 

constroem e por ele são construídos. Nessa perspectiva, o texto começou a ser visto 

como lugar de interação, e tanto aquele que escreve como aquele para quem se 

escreve são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que nele se 

constroem e são construídos (cf. KOCH; ELIAS, 2010). Com efeito, a LT hoje não se 

furta a refletir sobre as noções de leitura e de escrita e seus desdobramentos, que 

contemplam os conceitos de tipologia e de gêneros textuais. Essa reflexão constitui 

uma importante contribuição dos estudos textuais para sala de aula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Em harmonia com a proposta da LT, Marcuschi (2008, p.71) define o texto 

como “[...] o resultado de uma ação linguística cujas fronteiras são em geral 

definidas por seus vínculos com o mundo no qual ele surge e funciona”. Para ele, o 

texto não é apenas uma extensão da frase, mas uma entidade teoricamente nova 

que exige explicações que excedem as conhecidas análises do nível 

morfossintático. Trata-se de uma unidade comunicativa (um evento) e de uma 

unidade de sentido realizada tanto no nível do uso como no nível do sistema. 

Focalizando o texto por esse prisma, Koch e Elias (2010, p. 34) consideram-no como 

“[...] um evento comunicativo para o qual concorrem aspectos linguísticos, 

cognitivos, sociais e interacionais”. Essa noção advém da concepção de 

Beaugrande (1997), para quem o texto é concebido como “[...] um evento 

comunicativo em que convergem ações linguísticas, culturais, sociais, cognitivas” e 

não como uma sequência de frases isoladas. Esse posicionamento atende bem aos 

propósitos da Linguística Textual, que trabalha com textos delimitados, cujo início e 

cujo final são determinados de modo mais ou menos explícito (cf. FÁVERO; KOCH, 

2008). 

O texto também não deve ser considerado como uma grande frase ou 

uma simples sucessão de frases. Não se trata, pois, de uma grande unidade 

gramatical, trata-se de um fenômeno que deve ser visto como uma unidade 

semântica, uma unidade de sentido (cf. ADAM, 2008a [2011a]). Adam critica a 

concepção de texto como uma sequência de frases ligadas e rejeita a frase como 

unidade textual, sendo esta uma característica que ele atribui ao período e não à 

frase. Para ele, a frase é uma “[...] unidade gráfica cujos limites são assinalados por 

uma maiúscula e um ponto [...]” (2008 [2011a], p. 107). O autor concebe como 

unidade textual mínima o enunciado e a este acrescenta a proposição, como 

microunidade sintático-semântica, adotando a proposição-enunciado como uma 

unidade textual de base, um enunciado mínimo. Adam é enfático ao afirmar que “Um 

texto não é uma simples sequência de atos de enunciação que possui um certo valor 

ou força ilocucionária [...], mas uma estrutura de atos de discurso ligados entre si.” 

(2008 [2011a], p.196). 

E é com base nessa ideia de estrutura interligada, que o estruturalista 

Harald Weinrich (apud KOCH, 2009, p.7) define o texto como “[...] uma sequência 

linear de lexemas e morfemas que se condicionam reciprocamente e que, também 
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reciprocamente, constituem o contexto.” Dessa forma, o texto é uma “estrutura 

determinativa”, onde tudo está necessariamente interligado. Para ele, toda 

linguística é linguística de texto.  

A noção de texto que Adam11 apresenta em Charaudeau e Maingueneau 

(2008) remete ao fato de que o texto é, na maioria das vezes, plurissemiótico. Essa 

noção também leva em consideração o contexto, o suporte, já que, para o autor, o 

julgamento da coerência resulta da articulação do texto com o contexto 

sociopragmático da interação. Para Adam (2008a [2011a]), todo texto é uma 

unidade em tensão entre dois princípios: princípio de coesão e princípio de 

progressão. Com efeito, o texto se define como “uma sequência de enunciados 

elementares interligados” ou ainda “uma sequência progressiva de enunciados 

elementares” (2008 [2011a], p. 101). O autor defende que todo texto possui, de um 

lado, os elementos referenciais recorrentes pressupostos conhecidos pelo contexto, 

que asseguram a coesão do conjunto, e de outro, os elementos postos como novos, 

portadores da expansão e da dinâmica da progressão informativa. E, por ser um 

objeto complexo, o texto requer uma teoria que dê coerência aos conceitos das 

diferentes ciências da linguagem. É essa teoria que Adam (2008a [2011a], p. 25) 

propõe: 

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua 

descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de 

uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais 

vasto do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos 

empréstimos eventuais de conceitos das diferentes ciências da 

linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência. 

 

Ao propor uma teoria do texto e uma definição de textualidade, Adam 

reivindica para a linguística textual o status de fornecedora de instrumentos de 

leitura das produções discursivas humanas, defendendo que a linguística deve se 

abrir às disciplinas que têm o texto como objeto. Em sua proposta, o autor delineia 

                                                           
11 ADAM, Jean-Michel. Texto. In: CHARAUDEAU, Patrick; MAINGUENEAU, Dominique. Dicionário 

de análise do discurso. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008. 
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as bases de uma análise textual dos discursos, oferecendo uma alternativa para a 

explicação do texto tradicional e análise estilística.  

A concepção de texto adotada pela LT é a que defende que todo texto 

constitui uma proposta de sentidos múltiplos e não de um único sentido, e que todo 

texto é plurilinear na sua construção (cf. KOCH, 2006). Essa ideia já era postulada 

por Koch em obras anteriores, em que a autora defendia a construção dos sentidos 

a partir do texto. Assim, ela defende que “o sentido não está no texto, mas se 

constrói a partir dele, no curso de uma interação” (1998, p. 25). Isso remete ao 

fenômeno, defendido pela autora, de que, no curso da interação, cada sentido 

constrói-se em conformidade com o contexto, adequando-se às margens dos 

parceiros da comunicação e ao tipo de atividade em curso. Uma vez realizada a 

manifestação linguística e construído um sentido com esses fatores, a coerência é 

estabelecida, levando os parceiros da comunicação a identificar um texto como texto 

(cf. KOCK, 1998). Nessa perspectiva, Koch (op. Cit. p. 25), ao tratar da propriedade 

definidora do texto, postula que  

 

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros 
de uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação 
linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores 
de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são 
capazes de construir, para ela, determinado sentido. 

 

 

Esse postulado permite-nos aceitar a ideia de que o texto passa a existir 

no momento em que um sentido é construído para ele. E esse sentido não é algo 

que preexista à interação: o sentido de um texto é construído na interação texto-

sujeitos. Com efeito, o texto é considerado o próprio lugar da interação e os 

interlocutores, sujeitos ativos que nele se constroem e são construídos (cf. KOCH, 

2006). Esse entendimento do texto como produto construído também se encontra 

em Adam (2008a [2011a]). Para ele, o texto aparece como uma unidade construída 

pela análise. O autor endossa a concepção de que “[...] os textos não são dados, 

mas construções problemáticas decorrentes de diversos procedimentos.” (pp. 72-

73). Dentre esses procedimentos, destaque-se a busca do ouvinte/ leitor pela 

produção de sentido. Nessa busca, ele mobiliza conhecimentos e estratégias 

cognitivas diversas para interpretar o texto como dotado de sentido e procura, a 



71 
 

partir da forma como o texto se encontra linguisticamente organizado, “[...] construir 

uma representação coerente, ativando, para tanto, os conhecimentos prévios e/ou 

tirando as possíveis conclusões para as quais o texto aponta.” (cf. KOCH, 2006, p. 

19). 

 Esse é o modelo de texto adotado pela LT hoje: o texto enquanto unidade 

sociognitivo-interacional humana de construção de sentidos. E como observa Koch 

(2006), essa atividade (sociocomunicativa) requer por parte do produtor e do 

receptor do texto uma série de estratégias de ordem sociocognitiva, interacional e 

textual. Da parte do produtor do texto, compreende um projeto de dizer; da parte do 

interpretador, uma participação ativa na construção do sentido por meio da 

mobilização do contexto e a partir das pistas e sinalizações que o texto lhe oferece. 

Essa complexidade do texto é retratada por Cavalcante et al (2010, p.255)  quando 

descrevem todos os elementos implicados no processamento textual:  

 

O texto não representa a materialidade do contexto, nem é somente 
um conjunto de elementos que se organizam numa superfície 
material suportada pelo discurso; o texto é uma construção que cada 
um faz a partir da relação que se estabelece entre enunciador, 
sentido / referência / tópico / posicionamento discursivo e 
coenunciador, num dado contexto sociocultural. Por isso está 
inevitavelmente atrelado a uma enunciação discursiva.  

 

Nessa visão, o texto é apresentado como um evento comunicativo em 

que estão presentes elementos de natureza diversa, fatores cognitivos, sociais, 

interacionais. Portanto, em harmonia com os autores a que recorremos, e 

especialmente com Adam, uma de nossas principais referências, entendemos que o 

texto só adquire sentido por meio da atividade de interpretação de seus 

ouvintes/leitores, a qual reconstrói o sentido a partir dos elementos que o texto 

oferece. Esses elementos funcionam como instrumentos que orientam o leitor em 

sua interpretação. E, como o próprio Adam nos ensina, todo texto é uma proposição 

de mundo (Rd) e de sentido, “[...] uma proposição de mundo que solicita do 

interpretante (auditor ou locutor) uma atividade semelhante, mas não simétrica, de 

(re)construção dessa proposição de (pequeno) mundo ou Rd.”  (2008a [2011a], 

p.114). Essa concepção será tomada como base principal que ancorará a analise de 

nosso material: os textos como proposição de mundo e de sentido, os textos como 
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modelos sobre o mundo, os textos como instrumentos que “permitem ao homem 

organizar cognitivamente o mundo” (KOCH, comunicação verbal12).   

É nessa perspectiva que se inscreve o presente trabalho, adotando-se a 

noção de texto oriunda da LT, a qual nos permite compreendê-lo como um evento 

comunicativo em que estão presentes elementos de natureza diversa, fatores 

cognitivos, sociais, interacionais. São as estratégias de ordem sociocognitiva, 

interacional e textual que possibilitam construir para o texto e a partir dele uma 

representação coerente. As análises que se farão neste trabalho partirão do 

pressuposto de que essa noção de texto mostra-se satisfatória para a investigação 

do presente objeto de análise, como também para a exploração de elementos 

textuais que tornem possíveis a análise acurada que essa investigação requer.  

 

2.4 Noções de enunciado, enunciação, enunciador   

 

Na sequência, será apresentada uma breve descrição das noções de 

enunciado, enunciação e enunciador, com base em alguns autores, cujos trabalhos 

se voltam para esses temas. A partir destes trabalhos, serão delineados os 

conceitos de enunciado e enunciador que serão empregados neste trabalho. 

 

2.4.1 Enunciado  

 

O conceito de enunciado é central tanto nos trabalhos de Benveniste 

quanto nos trabalhos de Culioli. Para Benveniste, o enunciado é o produto da 

enunciação do sujeito. Para Culioli, os enunciados constituem o dado a partir do qual 

podem ser restituídos os mecanismos da linguagem. Destaque-se que o enunciado 

não se reduz a um conteúdo, mas induz a um conjunto de pontos de vista diferentes 

e define um cenário enunciativo que faz parte do efeito de sentido que o próprio 

enunciado produz. A esse cenário o locutor precisa se alinhar (Cf. VOGÜÉ, 2011). 

                                                           
12

 Conferência proferida pela professora Dra. Ingedore V. Koch no VI Siget, Natal-RN, de 16 a 19 de 

agosto de 2011.  
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Para Bakhtin (2000, p. 293), o enunciado é a “unidade real da 

comunicação verbal” cujas fronteiras são determinadas pela alternância dos 

locutores. Ou seja, essa unidade é delimitada pela alternância dos sujeitos falantes.  

Com efeito, todo enunciado, não importa sua extensão, comporta um começo 

absoluto e um fim absoluto, que termina por uma transferência da palavra ao outro. 

Nessa perspectiva, todo enunciado suscita uma reação-resposta, ao mesmo tempo 

em que também é uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera 

da comunicação verbal: de alguma forma ele sempre responde a enunciados 

anteriores. Assim, cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros 

enunciados. É um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada esfera e não 

pode ser separado dos elos anteriores que o determinam e que lhe provocam 

reações-respostas. Todo enunciado tem autor e destinatário, posto que todo 

enunciado dirige-se a alguém, está voltado para um destinatário. Na troca de cartas, 

caso de nosso instrumento de pesquisa, o destinatário do enunciado é o mesmo a 

quem o enunciado responde e, que por sua vez, também espera uma resposta. “Ter 

um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade constitutiva do enunciado, 

sem a qual não há, e não poderia haver, enunciado.” (Op. cit. p. 325). Nessa teoria, 

a percepção e a representação real do destinatário determinam o estilo dos 

enunciados, os quais refletem a influência do destinatário e sua presumida reação-

resposta. Neste trabalho, será adotada essa concepção bakhtiana para o estudo do 

enunciado. 

 

2.4.2  Enunciação  

 

Para Benveniste (1989), a enunciação é a manifestação individual que a 

língua atualiza, ou seja, o ato de apropriação da língua. Enquanto realização 

individual, pode se definir como um processo de apropriação. Assim, a concepção 

depreendida desse autor para o termo seria a colocação da língua em 

funcionamento por um ato individual de utilização. Esse ato introduz o locutor, 

aquele que fala. O autor defende que a enunciação é o ato de produzir um 

enunciado e não o texto do enunciado, embora ela suponha a conversão desse ato 

individual em discurso. Para Benveniste, enunciação é a condição para que a língua 
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seja efetuada em uma instância de discurso. E como forma de discurso, a 

enunciação supõe duas figuras igualmente necessárias: o locutor e o alocutário.   

Essa relação com o alocutário, seja ele real ou imaginário, individual ou coletivo é o 

que vai caracterizar a enunciação na teoria de Benveniste. Na enunciação, a língua 

é empregada para expressar relação com o mundo, para referir por meio do discurso 

e para o outro a possibilidade de correferir. Para o autor, a enunciação está, 

portanto, vinculada à comunicação intersubjetiva, visto que o locutor, ao assumir a 

língua, já implanta o outro diante de si. Trata-se de um sujeito que se enuncia diante 

de outros sujeitos. Nessa perspectiva, a enunciação tem como parâmetro um locutor 

e um alocutário.  

Essa forma de conceber a enunciação – forma pela qual um sujeito se 

enuncia, não é a que é percebida em Culioli, como observa Vogüé (2011, p.59). 

Para esse autor a enunciação “[...] é um processo que se recupera a partir de um 

enunciado”. Nessa concepção, o que se focaliza é a forma pela qual um enunciado 

se enuncia; é o processo de constituição desse enunciado. Essa análise, segundo 

Vogüé (op. Cit.), não toma como objeto um sujeito enunciando-se, como em 

Benveniste, o objeto é o enunciado em sua materialidade formal, como o resultado 

de um processo de construção tanto desse objeto como do sentido, que são 

construídos correlativamente. Uma das diferenças entre essa teoria e a de 

Benveniste reside no fato de que, para Culioli, o locutor se apropria da língua, mas 

não é a origem dela e a enunciação não é um ato de apropriação da língua, mas o 

registro da linguagem. Esse conceito de enunciação não pressupõe o sujeito locutor. 

Este seria constituído no processo de construção enunciativa, como origem das 

orientações – das quais procede a enunciação – e não do mecanismo enunciativo 

enquanto tal. 

Considerada no âmbito da Linguística, a enunciação pode ser concebida 

como um conjunto de operações constitutivas de um enunciado, “o conjunto de atos 

que o sujeito falante efetua para construir, no enunciado, um conjunto de 

representações comunicáveis.” (Relprend, 1990, p. 792 apud CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2008). 

   

               



75 
 

2.4.3 Enunciador 

 

A noção de enunciador mantém relação com noções como locutor, sujeito 

falante ou ponto de vista. Essa noção não é empregada nem mesmo por 

Benveniste, foi Culioli quem lhe atribuiu o estatuto de um conceito. Trata-se de 

concepção que suscita algumas dificuldades e remete a estatutos como: sujeito 

produtor efetivo do enunciado, sujeito organizador do dizer, sujeito responsável pelo 

ato de fala, sujeito fonte do ponto de vista, sujeito ponto de origem das ancoragens 

dêiticas, sujeito oposto a um outro sujeito na alteridade fundadora da troca 

linguística (cf. CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2008). Sobre o tema, há 

diferentes posições: há aqueles que concebem esses vários estatutos como 

instâncias distintas, os que os associam a uma única instância, indiferentemente 

nomeada “locutor”, “enunciador”, “sujeito falante” e ainda há os linguistas que 

adotam posições intermediárias entre os dois polos. Há ainda as diferentes 

perspectivas, inscritas em diferentes abordagens ou campo de estudo. 

A noção apresentada por Benveniste é a de um locutor a partir do qual a 

língua se manifesta. É um locutor que se apropria do aparelho formal da língua e 

enuncia sua posição de locutor por meio de índices específicos e de procedimentos 

acessórios. Benveniste postula a presença do locutor na enunciação, colocando-o 

em relação constante e necessária com sua enunciação. Uma das manifestações, a 

mais comum, da presença do locutor na enunciação é a asserção. Na teoria de 

Benveniste, o locutor é, portanto, um polo privilegiado, é figura central da 

enunciação, mas  

 

[...] imediatamente, desde que ele se declara locutor e assume a 
língua, ele implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de 
presença que ele atribua a este outro. Toda enunciação é, explícita 
ou implicitamente, uma alocução, ela postula um alocutário [...] 
(1989, p. 84).  

 

Essa é uma das características da enunciação de Benveniste. Embora 

Benveniste privilegie o polo do enunciador, é importante considerar que a 

enunciação é uma co-enunciação e é fundamentalmente intersubjetiva e, como bem 
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lembra Mangueneau (2008), o indivíduo que produz o enunciado não é 

necessariamente a instância que assume a responsabilidade por ele.  

Na teoria de Benveniste, o sujeito se constitui como sujeito por meio do 

ato enunciativo, ou seja, ele é constituído pela sua própria fala e seu lugar nessa fala 

(Cf. VOGÜÉ, 2011). Os estudos de Benveniste suscitaram interpretações distintas. 

Assim, há abordagens que empregam indistintamente enunciador ou locutor para 

designar o produtor do enunciado e há ainda aquelas que  apreendem o enunciador 

unicamente como instância do ato de enunciação (Cf. CHARAUDEAU e 

MAINGUENEAU, 2008). Dada a complexidade que envolve os conceitos de 

enunciador e locutor, neste trabalho, não fazemos distinção entre os termos, posto 

que não aprofundamos a noção de responsabilidade enunciativa. Será empregado 

tanto o termo locutor como o termo enunciador, independentemente da assunção ou 

não assunção da responsabilidade enunciativa, já que não é esse o enfoque central 

desta pesquisa. Para os objetivos desse trabalho, convém explicar que a 

responsabilidade enunciativa ou PdV, que figura no nível enunciativo, nível 7 da 

figura 1, pode ser combinada com a representação discursiva, já que toda 

representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista [PdV] (Cf. ADAM, 

2008a).  

Charaudeau (2010, p. 76) distingue, dentre os sujeitos da comunicação, 

os “parceiros do ato de linguagem” e os “protagonistas da enunciação”. Entre os 

primeiros se destacam o Locutor-emissor ou sujeito comunicante, “que produz o ato 

de comunicação” e o Interlocutor-receptor ou sujeito interpretante, “que recebe o 

discurso do locutor, o interpreta e reage por seu turno”. Nessa teoria, os 

protagonistas são o enunciador e o destinatário. O Enunciador intervém ou apaga-se 

no discurso. O outro protagonista da enunciação é o Destinatário, a quem o locutor 

atribui um lugar determinado no interior do discurso. A relação entre destinatário / 

interlocutor e enunciador/locutor não é do mesmo tipo. Na comunicação dialogal, por 

exemplo, esses “parceiros” se encontram na mesma instância de fala. Já na 

comunicação monologal escrita, locutor, enunciador e destinatário se encontram na 

mesma instância de fala, enquanto o interlocutor se encontra em instância de fala 

posterior.  

No “jogo” da comunicação, proposto por Charaudeau, participam, 

portanto, quatro sujeitos comunicacionais, que se articulam em um circuito externo 
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(instância situacional) e um circuito interno (instância discursiva). Na instância 

situacional, encontram-se o sujeito comunicante (EUc) e o sujeito interpretante (TUi). 

Na instância discursiva, encontram-se o sujeito enunciador (EUe) e o sujeito 

destinatário (TUd). O sujeito comunicante inscreve o sujeito enunciador, que se 

dirige a um sujeito destinatário. O EUc constrói, de acordo com suas intenções e 

finalidades, uma imagem do EUe e também imagina um interlocutor ideal a quem se 

dirige (TUd). No processo de interpretação, o TUi também constrói uma imagem do 

enunciador e a partir dessa imagem formula hipóteses sobre o EUc. Dessa forma, o 

EUe corresponde a uma imagem que o EUc deseja transmitir a respeito de si 

mesmo. Cabe ao TUi aceitar ou não essa imagem. Por sua vez, o TUd, também 

idealizado, constitui a representação ideal de interlocutor. As estratégias do sujeito 

comunicante só são eficazes quando há identificação entre as duas instâncias: 

interpretante/destinatário (Cf. BARBISAN et al, 2010). As interpretações do TUi são 

construídas em função de suas experiências pessoais, o que pode acarretar algo 

imprevisível para o sujeito comunicante. 

Para Charaudeau (2010) todo texto é coerente para quem o produz. 

Entretanto, isso não é o suficiente, pois ele precisa atingir a finalidade para a qual foi 

produzido. Como qualquer projeto, este também pode ser mal ou bem-sucedido e 

isso depende diretamente do quanto o TU-destinatário e o TU-interpretante 

coincidem com a hipótese feita pelo EU-comunicante sobre quem seja o TU-

interpretante. Dessa forma, relacionando as pessoas do discurso aos papéis que, 

desempenham os interlocutores dos textos por nós analisados, podemos considerar 

que estes, tendo funções diferentes em cada enunciado, desempenham, conforme 

previsto por Charaudeau, os papéis de EUc/EUe e TUd/TUi. 

 

2.5  ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS (ATD) 

 

Esta seção de nosso trabalho se destina a apresentar uma descrição 

detalhada da Análise Textual dos Discursos – ATD, delineando sua concepção, 

propostas, bases em que se firma, conceitos-chave, níveis de análise, unidades 

textuais e suas contribuições para os estudos do texto. Para dar maior precisão aos 

conceitos apresentados, alguns pontos dessa abordagem serão ilustrados com 
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fragmentos da correspondência entre Mário de Andrade e Luís da Câmara Cascudo 

(Cf. MORAES, 2010). Esses enunciados serão identificados como MA ou LCC, 

conforme sejam de autoria de Mário de ou de Cascudo, respectivamente.    

 

2.5.1 Concepção, bases e propostas  

 

A Análise Textual dos Discursos, elaborada pelo linguista francês           

J.-Michel Adam, é uma abordagem teórica e metodológica que se insere no campo 

da Linguística Textual e tem como objetivo, segundo o próprio autor, pensar o texto 

e o discurso em novas categorias. Adam articula sua posposta de linguística textual 

e análise de discurso sobre essas “novas bases” e “situa decididamente a linguística 

textual no quadro mais amplo da análise do discurso” (2008a, p. 24). A Análise 

Textual dos Discursos (doravante ATD) propõe-se constituir como alternativa para 

atender à demanda por propostas concretas para a análise de textos. Uma teoria do 

texto e suas relações com o domínio mais vasto do discurso se oferecem como um 

novo quadro e uma indispensável coerência para as diferentes ciências da 

linguagem. Essa abordagem se justifica, segundo o autor, pela necessidade de uma 

teoria do texto que, relacionada a outros domínios discursivos, venha descrevê-lo 

em toda a sua complexidade. Assim, ao propor uma reflexão epistemológica e uma 

teoria de conjunto, ele argumenta que 

 

O texto é, certamente, um objeto empírico tão complexo que sua 
descrição poderia justificar o recurso a diferentes teorias, mas é de 
uma teoria desse objeto e de suas relações com o domínio mais 
vasto do discurso em geral que temos necessidade, para dar aos 
empréstimos eventuais de conceitos das diferentes ciências da 
linguagem, um novo quadro e uma indispensável coerência (2008a, 
p. 25). 

 

Nessa perspectiva, Adam (2008a) define as bases da ATD, com a 

proposta de delinear uma alternativa para a explicação de texto tradicional e a 

análise estilística. Com efeito, ele substitui o termo “análise textual” por “análise 

textual dos discursos”. Assim, segundo entendimento de Passeggi et all (2010), 

muitas das afirmações de Adam referentes à Linguística Textual caracterizam, na 
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verdade, sua proposta de Análise Textual dos Discursos, e é dessa forma que os 

autores as utilizam e que também nós as retomamos aqui. Embora Adam (2011a) se 

proponha a situar a ATD sobre novas bases, não conseguimos perceber muitos 

avanços em relação ao que já era desenvolvido na obra de 1999, principalmente, no 

que concerne aos estudos da representação discursiva. O que sobressai na obra de 

2008a (2011a) é a vasta análise de textos, o que está em correspondência com a 

sua proposta de assentar-se sobre a análise de textos concretos. 

Adam (2008a) entende que a linguística textual é uma das disciplinas da 

análise do discurso e que ambas se desenvolveram independentemente uma da 

outra. Assim, propõe articular uma linguística textual desvencilhada da gramática de 

texto e uma análise de discurso emancipada da análise de discurso francesa. Sua 

proposta tem como base uma reflexão epistemológica e uma teoria de conjunto 

sobre a análise de textos. Situando a linguística textual no quadro mais amplo da 

análise do discurso, o autor postula, ao mesmo tempo, “[...] uma separação e uma 

complementariedade das tarefas e dos objetos da linguística textual e da análise de 

discurso [...]” (ADAM, 2008a, p. 43). Para o autor, a LT é um subdomínio de outros 

domínios, da ciência e do discurso. Quanto à ATD, ele a define como “[...] um 

relacionamento da análise textual advinda da linguística textual para aplicá-la à 

análise do discurso.” (comunicação verbal13). Nessa perspectiva, A LT é concebida 

como teoria geral e a ATD como estudo do texto singular; ou seja, o texto é o objeto 

da ATD. A figura seguinte sintetiza a proposta de Adam para a ATD.  

 

                                                           
13

  ADAM, J.-Michel. Conferência proferida no II Simpósio internacional de Análise textual dos 

discursos, UFRN, Natal-RN, de 23 a 25 de novembro de 2010. 
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Figura 1 – A linguística Textual: ciência integrada? (ADAM, 2010)
14

 

 

A ATD surge, assim, como um relacionamento da análise textual, oriunda 

da linguística textual, que é aplicada na análise do discurso. Adam insere a ATD no 

âmbito da LT e, com base na concepção de Coseriu (2007) de linguística de texto 

como linguística do sentido, reivindica-lhe o status de “[...] uma teoria da produção 

co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos.” (2008a, 

p. 23). 

Com a expressão “co(n)textual”, Adam põe em destaque  a importância 

do  cotexto e do contexto para a interpretação de qualquer texto. Para ele, a 

interpretação de enunciados isolados tem que se apoiar na reconstrução de 

enunciados à esquerda e/ou à direita (cotexto), bem como na operação de 

contextualização, a qual consiste em imaginar uma situação de enunciação que 

torne possível o enunciado considerado. Daí a opção pelo termo “co(n)texto)”. 

                                                           
14

 Idem, ibidem. 
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Adam (2008a) concebe o contexto como uma realidade, ao mesmo tempo 

histórica e cognitiva, que se relaciona à memória intertextual. Essa realidade é 

construída pelo próprio texto, pois “Todo texto constrói, de forma mais ou menos 

explícita seu contexto de enunciação.” (op.cit. p. 56). O autor postula que os textos 

só se tornam interpretáveis quando se recorre a um co(n)texto. O contexto entra na 

construção do sentido dos enunciados. Com efeito, todo enunciado, por mais breve 

ou complexo que seja, tem sempre necessidade de um co(n)texto. Isso remete à 

interpretação do autor de que um texto só se torna possível a partir da (re)definição-

esquematização da situação de enunciação ou de seu contexto. A coerência textual 

resulta da articulação do texto com o contexto sociopragmático da interação. Ou 

seja, nesse entendimento, o julgamento da coerência resulta da dimensão discursiva 

global do texto.   

Em relação à textualidade, Adam (2008a, p. 25) propõe que esta seja 

definida “[...] como conjunto de operações que levam um sujeito a considerar, na 

produção e/ ou na leitura/ audição, que uma sucessão de enunciados forma um todo 

significante”. Dessa forma, a ATD questiona as próprias fronteiras da textualidade 

(peritextualidade) e a ideia de um exterior (contexto) que se oporia ao seu interior 

(fechamento estrutural). 

Convém destacar que o contexto assume papel fundamental para a ATD. 

Concebido como uma realidade construída pelo texto, o contexto não é um dado 

preestabelecido, estável, mas um procedimento definido/ (re)construído pela análise, 

do qual o destinatário vai produzir as informações necessárias para interpretar o 

enunciado. Trata-se de “[...] mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, 

raciocinar, construindo um contexto que não é um dado preestabelecido e estável.” 

(Cf. MAINGUENEAU, 2008, p. 20). O contexto entra, pois, na construção do sentido 

dos enunciados, como postulado por Adam (2008), os quais só são interpretáveis 

graças à recorrência à operação de contextualização. Isso leva Maingueneau (op. 

cit.) a afirmar que não podemos falar do sentido de um enunciado fora de contexto. 
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2.5.2 NÍVEIS DA ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS   

 

A relação entre níveis de análise do discurso e níveis da análise textual 

está sintetizada na figura seguinte, que é redefinida por Passeggi et al (2010, p. 265) 

a partir do esquema apresentado por Adam (2008a, p. 61), com pequenas 

modificações: introdução do termo socioletos ao invés de línguas e maior destaque 

aos gêneros.  

 

 

Figura 2 – níveis da análise de discurso e níveis da análise textual
15

 - Fonte: Passeggi 

et al (2010, p. 265) 

 

Podemos observar que a figura apresenta oito níveis de análise (sendo 

três níveis discursivos e cinco níveis textuais), sobre os quais faremos uma breve 

descrição, ainda com base em Passeggi et al (2010), apresentando seus principais 

tópicos. É importante ressaltar que o modelo teórico da ATD é definido com base 

nesse esquema. 

                                                           
15

 Na segunda edição (2011), Adam acrescenta algumas modificações na parte superior desse 

quadro. No N3, em vez de línguas, temos gêneros e no lugar de socioletos, aparece intertextos. Há 

também alterações na disposição dos níveis N1, N2 e N3 (Cf. ADAM, 2011, p. 61).  
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No nível discursivo (parte superior da figura), uma determinada 

intencionalidade (ação visada) realiza-se numa interação social e numa formação 

discursiva dadas, utilizando o socioleto dessa formação e no interior de um 

interdiscurso, com a mediação de um gênero. Adam (2008a, p. 63) elucida esse 

esquema, observando que toda a ação de linguagem se inscreve em uma 

determinada formação sociodiscursiva, que deve ser pensada como “[...] um lugar 

social associado a uma língua (socioleto) e a gêneros de discurso”. O gênero, 

segundo entendimento de Passeggi et al (2010), é o eixo da articulação 

discurso/texto e, no esquema acima, poderia situar-se na fronteira texto/discurso. Os 

autores ressaltam ainda que, dada a sua crescente importância, o gênero também 

poderia ser tomado como categoria de análise da linguística textual no Brasil. 

Exemplificaremos os níveis, tanto da análise discursiva como da análise textual, 

tomando como base o nosso corpus de estudo. 

No nível 1, que está em correspondência com o nível 8, ancoram-se os 

objetivos, as ações visadas: manter os laços de amizade; trocar informações sobre 

eventos culturais e literários; pedir informações específicas, como o significado de 

um termo regional; dar e pedir parecer sobre um texto literário; pedir exemplar de 

livros, revistas. 

No nível 2, a interação, no caso do nosso corpus, se dá a distância, por 

meio das mensagens trocadas entre os dois intelectuais. Há também interação dos 

familiares e amigos de ambos os correspondentes. Essa interação é mediada por 

intermédio dos gêneros utilizados na correspondência: cartas, bilhetes, telegramas. 

No nível 3, a formação sociodiscursiva: inscrevem-se as posições 

ideológicas dos dois missivistas. É nesse nível que os sentidos se constroem: as 

palavras, as expressões, as proposições adquirem seu sentido na interação, o qual 

é determinado pelas posições ideológicas produzidas no processo social-histórico no 

momento de sua produção. As expressões utilizadas definem a relação de seu 

produtor com a ideologia, ou seja, elas se inscrevem em uma formação discursiva 

que determina o que pode e deve ser dito: no caso em estudo, as posições 

ideológicas dos dois escritores. É na formação discursiva que o sentido se constitui 

e o sujeito se identifica.  
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 interdiscurso: dentro das cartas, encontramos outros gêneros, 

como poemas, listas de títulos, índices de ensaios. 

 socioleto: a variante dos dois intelectuais, conforme suas regiões  

(um nordestino e um paulista); com expressões regionais típicas e 

características linguísticas (lexicais, fraseológicas, retóricas) 

marcantes. Além dos inúmeros neologismos semânticos e lexicais. 

Exemplos:   

“Riquifífi é que é o tal ditinho mandado.” (LCC). 

“Estou carecendo de arames pra pagar o médico.” (MA) 

“Quisemos rir um poucadinho e sarapantar o público.” (MA) 

 gênero: dentro do gênero mais amplo das cartas, trata-se de um 

subgênero, o da “carta pessoal”, o qual tem resistido às inovações 

da era digital e tecnológica e tem se mantido, servindo à 

manutenção de relações sociais com propósitos comunicativos 

diversos.  

Os níveis 4 e 5 (proposições, períodos, sequências e planos de texto) 

remetem diretamente à textura/composicionalidade do texto, de forma mais 

abrangente à sua sequencialidade. Nesse nível, encontramos diferentes sequências, 

já que se trata de gênero bastante heterogêneo quanto à sua composição. 

Os níveis 6, 7 e 8 (representações discursivas, responsabilidade 

enunciativa e valor ilocucionário) são dimensões constantes ao longo dos textos, 

quer se trate de cada texto individualmente ou do conjunto dos 20 textos, pois cada 

enunciado elementar dos textos expressa um conteúdo semântico, um ponto de 

vista e um valor ilocucionário / argumentativo. 

Conforme observam Passeggi et al (2010), esses níveis (6, 7 e 8) 

constituem categorias semântico-pragmáticas que se distribuem em diversos pontos 

da linearidade, podendo sua manifestação ser tanto linear quanto reticular (em 

rede). Isso leva os autores a entender que “[...] uma dada representação discursiva 

pode ser construída em vários pontos do texto, não necessariamente sucessivos.” 

(op. cit. p. 268). Essa interpretação, segundo eles, não é explicitada em Adam 
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(2008a), mas já está contida na ATD. Dessa forma, as dimensões semântica, 

enunciativa e argumentativa são abordadas com base no enunciado mínimo.  

Soares, Passeggi e Silva Neto (2010), analisando um discurso político, 

revisitam esses níveis, simplificando sua organização e condensando-os em quatro 

níveis principais: sequencial-composicional, enunciativo, semântico e argumentativo. 

O nível sequencial-composicional refere-se diretamente à estrutura linear do texto. 

Neste nível, as sequências têm papel fundamental. Os enunciados elementares 

(proposições-enunciado) se organizam em períodos, que comporão as sequências. 

Estas se agrupam de acordo com um plano de texto.   

O nível enunciativo, que se expressa linearmente, mas também pode 

corresponder a uma estruturação não linear do texto, é baseado na noção de 

responsabilidade enunciativa, que corresponde às vozes do texto, à sua polifonia. A 

explicitação da responsabilidade enunciativa, conforme observam os autores, 

apresenta diversas características não lineares. 

Os níveis semântico e argumentativo, à semelhança do nível enunciativo, 

também são expressos linearmente, podendo, também, corresponder a uma 

estruturação não linear do texto. O nível semântico se apoia na noção de 

representação discursiva (Essa categoria será tratada na seção 2.6) e em noções 

conexas, que remetem ao conteúdo referencial do texto: anáforas, correferências, 

isotopias, colocações. O nível argumentativo é embasado nos atos de discurso 

realizados e na sua contribuição para a orientação argumentativa do texto. 

Este trabalho centra-se no nível semântico (N-6), focalizando as 

representações discursivas construídas no conjunto dos 20 textos analisados, em 

pontos não sucessivos, por meio de diferentes categorias semânticas.  

 

2.5.3  Níveis e unidades textuais 

 

Embora Adam (2008a, p. 61) também apresente no esquema 4 os níveis 

de análise de discurso, sua obra centra-se na base desse esquema: níveis de 

análise textual.   As unidades textuais são submetidas a dois tipos de operações de 

textualização: as operações de segmentação e as operações de ligação. As 

operações de segmentação se manifestam tanto na escrita, de forma tipográfica e 
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permanente; como na oralidade, de forma variável, pelas pausas, entonações e por 

elementos paralinguísticos e gestualidade. Essas operações são vinculadas às 

operações de ligação, as quais consistem na construção de unidades semânticas e 

de processos de continuidade através dos quais se reconhece um segmento textual.  

Adam (2008a, p. 64) apresenta no esquema 5 o conjunto das operações 

de textualização, com as principais unidades da análise textual: partes de um plano 

de texto, parágrafos ou estrofes, períodos e/ou sequências, frases e /ou versos, 

proposições enunciadas, palavras-signos. Esse esquema é retomado e adaptado 

por Passeggi et al (2010), que redefinem essas unidades, desconsiderando 

unidades próprias da língua escrita, como parágrafos ou estrofes, e incluindo a 

categoria palavras/sintagmas – em substituição ao termo palavras-signos do 

esquema original, que remete a unidades da língua e não do texto – como unidades 

léxico-gramaticais constituintes segmentais da proposição, que são atualizadas em 

contexto. Segundo os autores, embora a ATD não estenda a caracterização desses 

termos, eles são utilizados em suas análises. Os autores enfatizam que a aceitação 

de sintagmas e vocábulos como unidades enunciadas, com seus efeitos de sentido 

em contexto próprio, permite focalizar, dentre outras, operações fóricas (anáfora, 

catáfora) que se ancoram em sintagmas nominais e operações de tematização e 

rematização na análise do período. Os autores ressaltam também que a realização 

textual de relações lexicais como sinonímia, antonímia, hiperonímia e meronímia, 

juntamente com as colocações, responde por grande parte da estruturação reticular 

do texto. Tais relações servem de base para a noção tradicional de campo 

semântico/ nocional e para a realização textual das relações associativas (no 

sistema) saussurianas. Essas questões ainda devem ser aprofundadas pela ATD, 

conforme entendimento dos autores: 

 
 A elaboração teórica e descritiva dos constituintes das proposições 
enunciadas, das relações lexicais e das colocações no texto é uma 
questão que ainda deve ser aprofundada na ATD e que poderia ser 
discutida a partir de trabalhos sobre os padrões lexicais e as 
colocações (Hoey, 2005) com a contribuição de uma semântica 
lexical conceitual (Langacker, 2009; Geeraerts; Cuyckens; geeraerts, 

2010). (PASSEGGI et al, 2010, p. 270). 
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2.5.4  As unidades textuais: proposições, períodos, sequências e planos de 

textos 

2.5.4.1 As proposições 

 

Adam (2008a, p. 104-108) discute a questão da unidade textual 

elementar, fazendo objeções à permanência da frase como unidade de análise 

textual. Ele rejeita a noção de frase para análise textual, argumentando que esta 

remete ao domínio do sistema da língua e que sua estrutura sintática não apresenta 

uma estabilidade suficiente. Assim, propõe, seguindo Benveniste, pôr como limite a 

predicação. Para ele, o que deve ser tomado como unidade mínima de análise é a 

proposição enunciada, ou proposição-enunciado, que é concebida como o produto 

de um ato de enunciação: enunciada por um enunciador inseparável de um co-

enunciador. 

Situando sua discussão no âmbito da produção e da leitura de conjuntos 

textuais mais vastos e não apenas literários, Adam (2008a, p. 106) restringe sua 

posição a uma “[...] terminologia metalinguística que permita descrever uma 

complexidade de unidades mínimas das quais a gramática não permite, por si só, 

dar conta.”. Dessa forma, o autor opta pela terminologia “proposição-enunciado” 

para definir uma unidade textual de base, “efetivamente realizada e produzida por 

um ato de enunciação”. A proposição-enunciado é, portanto, um enunciado mínimo 

e atende aos propósitos do autor, como ele mesmo explica, uma vez que o 

enunciado, unidade textual mínima, marca a natureza do produto de uma 

enunciação, enquanto a proposição pode ser designada como microunidade 

sintático-semântica. Tem-se, assim, uma microunidade sintática e uma microunidade 

de sentido em co(n)texto. Como observam Passeggi et al (2010), a proposição-

enunciado é uma unidade de predicação, que se expressa pela articulação SN + SV, 

ou tema + rema. Também se estende a enunciados nominais. Para ilustrar a 

proposição-enunciado, transcrevemos os seguintes exemplos extraídos do nosso 

corpus: 

 

“Ultimamente a minha cidade lê jornais e revistas e se interessa por mim.” 

(LCC) 
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“[...] De moderno mesmo só você. Pela sensibilidade pelo inédito da invenção, 

pelo cortante e incisivo da expressão.” (MA)  

 

Entendemos, portanto, que a proposição-enunciado de Adam 

corresponde à nossa frase gramatical. Adam (2008a) considera também como 

proposição os enunciados monorremas de tipo “Bravo!”, “Merda!” ou “Você?”. 

Adam (op. cit. p. 109) entende que toda proposição-enunciado 

compreende três dimensões complementares: 

 

[...] uma dimensão enunciativa [B] que se encarrega da 
representação construída verbalmente de um conteúdo referencial 
[A] e dá-lhe uma certa potencialidade argumentativa [ORarg] que 
lhe confere uma força ou valor ilocucionário mais ou menos 
identificável. [os grifos são do autor]. 

 

Na dimensão enunciativa [B], põe-se a questão da validade dos 

enunciados. O peso dessa validade constitui aspecto essencial de seu valor 

argumentativo e ilocucionário. Entendemos que nesse nível pode-se localizar a 

responsabilidade enunciativa ou PdV, que figura no nível 7 da figura 1.  No nível [A], 

tem lugar a representação discursiva (Rd), que remete ao valor descritivo da 

proposição (essa questão será tratada mais especificamente no item 2.6). A Rd 

pode ser combinada com um PdV, ou seja, toda representação discursiva [Rd] é a 

expressão de um ponto de vista [PdV] (Cf. ADAM, 2008a). Com efeito, todos os 

componentes da proposição-enunciado se encontram interligados. Essa ligação se 

dá pela orientação argumentativa (ORarg) do enunciado, cujo valor ilocucionário se 

vincula a uma atividade enunciativa. O sentido de um enunciado é inseparável de 

uma atividade enunciativa que o texto convida a reconstruir. 

Em Adam (2008a, cap. 3), vemos que as operações de ligação que 

asseguram a continuidade textual, ou o agrupamento das proposições-enunciado, 

são: anáforas e correferências; isotopias; colocações; elipses e implícitos; 

conectores, incluindo organizadores textuais e conectores argumentativos; cadeias 

de atos de discurso. Essas operações são combináveis entre si e asseguram a 

coesão textual, agindo a longa distância ou unindo constituintes de proposições 

próximas. Para o autor, cada uma dessas operações de base é um fator de 
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textualidade, mas, isoladamente, nenhuma é suficiente para assegurar a coerência 

de um texto.  

 

2.5.4.2  O período 

 

Adam (2008a, p. 106) concebe o período como uma unidade textual e faz 

uso desse conceito para designar “os conjuntos mais ou menos complexos de 

enunciados que entram na composição textual”. Para descrever os textos escritos 

que analisa, o autor adota uma abordagem que tem origem na retórica oratória. 

Essa abordagem, segundo ele, é historicamente anterior à invenção da frase e está 

ligada à oralização da escrita, daí vem satisfazer os seus propósitos. Essa postura 

do autor deve-se ao fato de que a gramática francesa não utiliza a noção de período, 

a qual é do âmbito da tradição retórica. Tal rótulo estava disponível em língua 

francesa para uma interpretação de cunho textual (Cf. PASSEGI et al, 2010). 

De acordo com Passeggi et al (op.cit.), a noção de período utilizada por 

Adam deve ser interpretada como um termo técnico da ATD. Essa noção não 

corresponde ao período da tradição gramatical. Ela é recuperada da retórica pela 

ATD para designar uma unidade de estruturação textual. Esse é um dos pontos 

teórico-terminológicos da ATD que precisam ser melhor esclarecidos. 

O período é uma unidade textual que articula proposições e sequências e 

permite que se leve em consideração as conexões lógico-gramaticais, bem como as 

rítmicas. Ele resulta das mais variadas formas de ligações: ligações rítmicas das 

proposições, ligações léxico-semânticas e ligações por conexão, asseguradas por 

conectores (Cf. PASSEGGI et al, 2010). Para a ATD, são períodos tanto as 

estruturas rítmicas, sem conectores, na fala e na escrita, como as estruturas 

organizadas em torno de conectores. Esses dois tipos de estrutura são, 

respectivamente, ilustrados abaixo. 

“Que carta desesperante, puxa! Todo esse luar inda não maculado pelo 
soneto, essa paz esse silêncio que você sentiu e devorou e despejou com 
amizade na carta tudo me encheu duma dor funda uma dor que foi 
peleleim... peleleim... badalando através da terra grande nossa e encheu 
todo o Brasil.” (MA). 
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“Júlio Prestes foi o mais infame dos presidentes paulistas. Mas fez 
também algumas obras importantes.” (MA). 

 

Um período pode corresponder a várias frases, ligadas pelo critério de 

conexão. Os períodos constituem as sequências; entretanto, há casos em que um 

único período corresponde a uma sequência (sequência mínima). Adam (2008a, p. 

216-224) aponta quatro macro-operações que servem para descrever o período 

(tematização, aspectualização, relação, subtematização). Essas operações agrupam 

outras operações descritivas, que por sua vez geram outros tipos de operações de 

base. O autor detalha essas operações apenas para o período descritivo, no âmbito 

das características da sequência descritiva. Tais operações serão reinterpretadas e 

aproveitadas como categorias para a análise das representações discursivas (essas 

categorias serão detalhadas em capítulo próprio). 

Segundo Passeggi et al (2010), as operações que Adam atribui ao 

período descritivo são comuns a todos os períodos. Essas operações também dão 

conta, embora parcialmente, da estruturação da proposição-enunciado, para a qual 

Adam não desenvolve procedimentos de construção. Os autores destacam a 

importância teórica e descritiva dessa questão, uma vez que explicita a recorrência 

das operações de textualização (construção das unidades textuais) em diferentes 

níveis. 

 

2.5.4.3 Sequências 

 

Adam (2008a), ao distinguir períodos e sequências, concebe estas 

como unidades mais complexas e tipificadas do que aqueles, mesmo em se tratando 

de uma sequência mínima, já que a diferença diz respeito à complexidade e não ao 

volume. Para o autor, 

 

As sequências são unidades textuais complexas compostas de um 
número limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as 
macroproposições. A macroproposição é uma espécie de período 
cuja propriedade principal é a de ser uma unidade ligada a outras 
macroproposições, ocupando posições precisas dentro do todo 
ordenado da sequência. Cada macroproposição adquire seu sentido 
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em relação às outras, na unidade hierárquica complexa da 

sequência. (ADAM, 2008a, p. 204). 

 

Entendemos, em harmonia com Adam, que as proposições-enunciado se 

organizam em períodos (macroproposições), os quais compõem as sequências. Em 

outras palavras, e para uma melhor interpretação desse postulado de Adam, 

podemos dizer que cada unidade, ao mesmo tempo em que é constituída de 

unidade inferior, é constituinte de unidade superior. Assim, temos que as 

proposições constituem os períodos, estes constituem as sequências, as quais 

constituem o texto.  As macroproposições, ou grupos de proposições, que entram na 

composição de uma sequência dependem de combinações pré-formatadas de 

proposições, o que não ocorre com os períodos simples. A essas diferentes 

combinações Adam denomina de sequência narrativa, argumentativa, explicativa, 

dialogal e descritiva. As sequências correspondem a relações macrossemânticas 

que são transmitidas culturalmente e utilizadas para reconhecimento e estruturação 

da informação textual.   

Adam (2008a, p. 206) entende que as asserções narrativas, descritivas, 

argumentativas e explicativas, factuais ou ficcionais constroem representações 

esquemáticas do mundo mais do que se ajustam a ele. Essas asserções não têm 

como finalidade última o estabelecimento de uma crença partilhada, mas, sim, uma 

finalidade de ação: “[...] fazer partilhar uma crença com a finalidade de induzir um 

certo comportamento (sonhar, chorar, indagar-se, revoltar-se, agir no mundo etc.).”. 

Com o objetivo último de “convencer para fazer fazer”, o ato assertivo se comporta 

como os enunciados diretivos. Para o autor, narração, descrição, argumentação e 

explicação podem ser definidas como atos de discurso não primitivos, intermediários 

entre o objetivo ilocucionário primário da asserção e o objetivo último do ato 

assertivo. Esses atos vêm reforçar e especificar a asserção. Para nós, interessa 

destacar que o sentido de um enunciado se atualiza no contexto de comunicação, 

levando em consideração a combinação de todos os atos de discurso e as ligações 

entre eles. Nesse sentido, seguimos Adam (2008a, p. 196) para quem o texto não é 

uma sequência de atos de enunciação com certo valor ilocucionário, mas “uma 

estrutura de atos de discurso ligados entre si”.      
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Adam (2011b) acredita que as sequências elementares se reduzem a 

alguns tipos básicos de formatação de enunciados. Assim, o autor se atém às cinco 

sequências prototípicas: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. A 

narrativa, considerada como exposição de fatos reais ou imaginários, é uma 

sequência de proposições ligadas progressivamente para um fim. Esses “fatos”, 

conforme o autor, abrangem eventos e ações, que requerem ou não a presença de 

agente (humano ou antropomórfico). No primeiro caso, temos as ações; no segundo, 

os eventos, que são produzidos sob o efeito de causas, sem intervenção de um 

agente. 

A sequência descritiva é caracterizada por Adam como a menos 

estruturada; não possuindo organização típica, consiste na aplicação de um conjunto 

de operações desenvolvidas conforme o plano de texto.  Assim, “Quatro macro-

operações agrupam nove operações descritivas que geram uma dezena de tipos de 

operações descritivas de base.” (ADAM, 2008a, p. 216). As quatro macro-operações 

de construção da sequência descritiva são: tematização, aspectualização, relação e 

expansão por subtematização. Essas operações se aplicam tanto no nível da 

proposição como no do período. Na seção que trata das representações discursivas, 

retomaremos essas macro-operações, fazendo uma releitura de suas operações 

discursivas para aplicação, como categorias de análise – juntamente com outras 

categorias propostas pela ATD – na construção das Rds. 

A sequência argumentativa é descrita por Adam (2008a) como um modelo 

de composição que parte de premissas para chegar a determinada conclusão, ou 

seja, como um raciocínio, cujo objeto é demonstrar ou refutar uma tese. Para isso, 

parte-se de premissas supostamente contestáveis para mostrar que não se podem 

admitir tais premissas sem admitir também determinada conclusão. A conclusão 

passa a ser a tese a ser demonstrada ou negação da tese ou de argumentos de 

seus adversários. Diversos procedimentos argumentativos são utilizados para 

passar das premissas às conclusões. 

Essa abordagem põe em evidência dois movimentos: demonstrar-justificar 

uma tese e refutar uma tese ou certos argumentos de uma tese adversa. Na 

verdade, trata-se de um mesmo movimento, pois se parte de premissas que não 

podem ser admitidas sem se admitir também determinada conclusão-asserção (C). 
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Adam (2008a) endossa a tese de que a argumentação é indissociável da polêmica, 

já que defender uma tese ou conclusão é defendê-la contra outras teses ou 

conclusões. Isso implica contra-argumentos, que constituem características da 

argumentação. Adam propõe, para a sequência argumentativa, um esquema que 

comporta dois níveis: nível justificativo, em que a estratégia argumentativa é 

dominada pelos conhecimentos apresentados e nível dialógico ou contra-

argumentativo em que a argumentação é negociada com um contra-argumentador 

real ou potencial. Nesse nível, a estratégia argumentativa visa a uma transformação 

dos conhecimentos.  

Para a sequência explicativa Adam (2008a, p. 242 et seq.) propõe uma 

estrutura sequencial de base apoiada em dois operadores: um primeiro operador 

[POR QUE] introduz a primeira macroproposição obrigatória e o segundo operador 

[PORQUE] leva à segunda macroproposição obrigatória; essas macroproposições 

são geralmente seguidas de uma terceira macroproposição de ratificação. Dessa 

forma, tem-se a seguinte esquematização: Problema (questão) → Explicação          

(resposta) → Ratificação-avaliação (cf. esquema 27 de Adam, op.cit. p. 244). 

Para descrever a sequência dialogal, Adam (2008a) parte da definição 

interacionista proposta por Goffman16, segundo a qual as enunciações do texto 

dialogal-conversacional se encontram localizadas em turnos de fala que constituem 

ocasiões temporárias de ocupar alternadamente a cena. Esses turnos são 

emparelhados sob a forma de intercâmbios bipartidos que se ligam entre si em 

sequências marcadas por uma certa tematicidade. A conversação é formada por 

essas sequências temáticas. Os intercâmbios se combinam para formar as 

sequências; estas se combinam para constituir as interações. As enunciações são 

construídas e calculadas para sustentar a colaboração social que implica a tomada 

do turno de fala. 

Segundo Adam (2008a), o modo de composição dialogal tem uma 

posição particular: é poligerenciado, enquanto os outros quatro tipos são 

monogerenciados. A posição que cada modo de composição ocupa na construção 

de um texto depende da situação de enunciação. Em uma situação oral, o modo de 

                                                           
16

 GOFFMAN, I. Façons de parler. Paris, Éd. De Minuit, 1987, p. 85 
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composição dialogal-conversacional se sobrepõe a todos os outros modos e 

assegura o encaixamento das sequências narrativas, descritivas, explicativas e 

argumentativas. Já nos discursos escritos, independentemente do gênero discursivo, 

os cinco tipos de composição se encontram uniformemente distribuídos.  

Para Adam (2008a, p. 275), a caracterização global de um texto resulta 

de um efeito dominante que o caracteriza como predominantemente narrativo, 

argumentativo, explicativo, descritivo ou dialogal. Em se tratando de sequências, o 

efeito de dominante é determinado pelo maior número de sequências de um certo 

tipo que aparecem no texto ou pelo tipo de frequência matriz.  “Esses fatos de 

dominante sequencial estão ligados aos gêneros e subgêneros de discurso que 

mantêm relações hierárquicas instáveis e sempre suscetíveis de serem 

modificadas.” (grifos do autor). 

 

2.5.4.4 Estruturação das sequências  

 

Um texto pode ser formado por uma única sequência ou um 

encadeamento de sequências. O primeiro caso é pouco frequente. O mais comum é 

o encadeamento de várias sequências do mesmo tipo (homogêneas) ou, mais 

comumente, de tipos diferentes (heterogêneas). As sequências podem combinar-se 

de três formas: por sucessão (sequências coordenadas); por montagem (sequências 

alternadas); por encaixamento (sequências inseridas). Nessas combinações, um 

modo de composição aparece como dominante. Então, o texto é 

predominantemente caracterizado por esse modo de composição, embora apresente 

sequências de outro tipo. Ou seja, o texto é, na sua globalidade, predominantemente 

narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo ou dialogal. Como vimos, o que 

determina o efeito de dominante é o (maior) número de sequências de um mesmo 

tipo ou o tipo de sequência encaixante (que abre e fecha o texto) ou ainda é 

determinado pela sequência pela qual o texto pode ser resumido (cf. o esquema 32 

em ADAM, 2008a, p. 269-270).  
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2.5.4.5 Planos de texto 

 

Segundo Adam (2008a), os planos de texto desempenham um papel 

fundamental na composição macroestrutural do sentido, podendo ser convencional 

ou ocasional. No primeiro caso, o plano de texto é fixado pelo estado histórico de um 

gênero ou subgênero de discurso. Já o plano de texto ocasional é inesperado, 

deslocado em relação a um gênero ou subgênero de discurso. O autor atribui 

importância preponderante ao plano de texto, posto que o considera como  principal 

fator unificador da estrutura composicional. Como fator unificante e obrigatório da 

estrutura composicional do texto, o plano de texto é, muitas vezes, determinado pelo 

gênero. Assim, certos gêneros determinam planos de textos fixos, como a estrutura 

do soneto, a estrutura do verbete de um dicionário, o plano de uma dissertação. A 

carta também é apresentada por Adam para exemplificar o plano de texto fixo, o que 

se justifica por apresentar em seu corpo algumas constantes composicionais: o 

contato inicial com o destinatário da carta, a apresentação e o desenvolvimento do 

objeto de discurso e a conclusão. 

Os planos de textos ocasionais são muito frequentes e geralmente fogem 

à estruturação clara de um gênero ou subgênero de discurso. Esses planos são 

mais abertos e flexíveis. Adam (2008a) oferece como exemplos de planos de textos 

ocasionais o editorial, a canção, o poema, o discurso político, o romance, dentre 

outros. 

 

2.5.5 Contribuições da ATD para os estudos do texto 

 

Dentre as diversas contribuições da ATD, Passeggi et al (2010) destacam 

três delas, como particularmente importantes:  

 A redefinição da relação texto/discurso e suas consequências para as tarefas 

e objetos da Linguística Textual e da análise de discurso. Já vimos que a ATD 

se assume como um subdomínio do campo mais vasto da análise de 

discurso. 
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 A proposta de um conjunto articulado e fundamentado de categorias teóricas 

e descritivas: os níveis de análise textual; as unidades textuais que 

constituem esses níveis e as operações sobre enunciados. Essas categorias 

integram praticamente quase todas as concepções e noções articuladas pela 

Linguística Textual nas últimas décadas, embora com denominações nem 

sempre coincidentes. Por meio dessas categorias, a ATD dialoga com outras 

perspectivas teóricas, outras áreas e outros dados, discutindo, integrando e 

fazendo surgir novas categorias. Os autores entendem, pois, que a ATD está 

em evolução, aberta a novas categorias, a complementações e novos 

desenvolvimentos, com aprofundamento teórico de algumas de suas noções. 

Dessa forma:  

[...] a reflexão da ATD inscreve-se na linha de um pensamento 
linguístico – constante na história da Linguística – que não se furta a 
considerar o texto / discurso como objeto de teoria e descrição, 
situado de pleno direito nos estudos linguísticos. (2010, p. 308). 

 

 O papel fundamental das análises empíricas na proposta da ATD. Essas 

análises consolidam a afirmação de que a teoria co(n)textual dos sentidos 

“deve fundar-se na análise de textos concretos” (ADAM, 2008a, p. 23). E essa 

é a metodologia aplicada na obra de Adam (2008a, 2001a), que analisa mais 

de cem textos de diferentes gêneros e de épocas distintas; descreve, por 

exemplo, um mesmo texto com seis diferentes pontos de vista; evidenciando 

a importância da análise de textos concretos para a ATD. 

 

Essa foi a leitura, a sistematização e a síntese que pudemos fazer da 

ATD, com base em Adam e na articulação com propostas de estudiosos de sua 

obra. Deve ficar claro que não se esgotaram todos os temas e categorias propostos 

e sugeridos pela ATD, mas foram consideradas todas as possibilidades de análise 

que ela oferece no seu estado atual. Todavia, esse é um campo de pesquisa assaz 

profícuo, que pode render ainda abordagens as mais diversas e suscitar novas 

questões para sua agenda de estudo.  
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2.6 AS REPRESENTAÇÕES  DISCURSIVAS 

 

Esta seção será dedicada a apresentar os principais aspectos da 

representação discursiva e noções conexas, como esquematização e pré-

construídos. Primeiro será apresentada a noção de representação discursiva, sua 

concepção por Adam (2008a, 2011a) e autores que endossam essa proposta do 

autor. Em seguida, será feita uma breve descrição da teoria da esquematização 

discursiva desenvolvida por Grize, a qual ajuda a esclarecer a noção de 

representação discursiva. E, finalmente, proceder-se-á à descrição das categorias 

de análise. 

 

2.6.1 Noções de representação discursiva, esquematização e pré-construídos 

culturais. 

 

A representação discursiva é uma das principais noções utilizadas pela 

ATD para o nível semântico do texto. Essa noção, juntamente com as de 

correferência, anáfora, isotopia e colocação (Cf. ADAM, 2008a, cap. 3), compõe o 

conjunto de categorias da ATD mais diretamente vinculadas à semântica.  

A noção de representação discursiva (Rd) que será aqui utilizada é 

apreendida, em especial, da obra de Adam e autores que o seguem, como também 

de Grize (1997). De forma simplificada, a representação discursiva seria a “imagem” 

do locutor, do auditório, ou do tema tratado proposta pelo discurso. Sempre que se 

enuncia ou se lê uma proposição está-se construindo uma representação discursiva. 

Essa Rd que se constrói é suscetível de ser confirmada ou invalidada, modificada ou 

complementada por outras proposições. Depreende-se, portanto, que as Rd não são 

dadas, mas construídas a partir da realidade apresentada pelo texto. É o texto que 

propõe o sentido, conforme postula Adam, endossando R. Martin (MARTIN, 1985 

apud ADAM 1990, p. 37, tradução nossa) “Podemos descrever o sentido de um texto 
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como uma imagem mental que o receptor constrói da realidade tal qual esta lhe é 

apresentada pelo texto.”17. 

Em harmonia com Adam (2008a), o texto é uma proposição de sentido 

que o interpretante é convidado a (re)construir. O sentido de um enunciado é 

inseparável dessa atividade de reconstrução:  

 

[...] toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de 
vista [PdV] (relação [A] – [B]) e que o valor ilocucionário derivado da 
orientação argumentativa é inseparável do vínculo entre o sentido de 
um enunciado e uma atividade enunciativa significante (relação [C1] 
– [B]). Enfim, o valor descritivo de um enunciado [A] só assume 
sentido na relação com o valor argumentativo desse enunciado [C1]. 
O sentido de um enunciado (o dito) é inseparável de um dizer, isto é, 
de uma atividade enunciativa significante que o texto convida a 
(re)construir. ( 2008a, p.113). 

 

É nesse sentido que vamos abordar as representações discursivas: toda 

Rd é, semanticamente, construída pelo interpretante a partir do texto, conforme 

propõe Adam (2008a, p. 114). 

 

É o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados 
(esquematização), em função de suas próprias finalidades (objetivos, 
intenções) e de suas representações psicossociais da situação, do 
enunciador e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos 
culturais.  

Com a escolha da expressão “construção de uma representação 
discursiva”, pretende-se dar a entender que a linguagem faz 
referência e que todo texto é uma proposição de mundo que solicita 
do interpretante (auditor ou locutor) uma atividade semelhante, mas 
não simétrica, de (re)construção dessa proposição de (pequeno) 
mundo ou Rd. (Aspas do autor). 

 

Considerando essa afirmação de Adam de que o interpretante é quem 

constrói as Rd em função de seus objetivos e de suas representações do enunciador 

e também dos seus pressupostos culturais, as representações de LCC que são 

construídas a partir dos textos de MA passam por nossas finalidades e 

                                                           
17

 « On peut décrire le sens d’um texte comme une image mentale que le récepeteur se fait de la 

réalité telle qu’elle lui est offert par le texte »  
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representações psicossociais da situação e dos interlocutores, bem como de nossos 

pressupostos culturais. Não havendo, dessa forma, como fugir de certa 

subjetividade. Outros interpretantes farão outras leituras e, provavelmente, 

construirão outras representações.  

Adam aceita a ideia de que a língua, embora não possa dizer tudo, faz 

referência ao mundo, às palavras, à própria situação de enunciação e aos co-

enunciadores. E o texto é “[...] uma proposição de mundo (Rd) e de sentido, um 

sistema de determinações e um espaço de reflexividade metalinguística.” (cf. 2008a, 

p. 115). Todo texto constrói uma representação discursiva do seu enunciador, do 

seu ouvinte ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados. A proposição 

enunciada (unidade textual elementar) também possui um conteúdo referencial, um 

valor descritivo e, portanto, constitui uma representação discursiva mínima:  

 

A atividade discursiva de referência constrói, semanticamente, uma 
representação, um objeto de discurso comunicável. Esse 
microuniverso semântico apresenta-se, minimamente, como um tema 
ou objeto de discurso posto e o desenvolvimento de uma predicação 
a seu respeito. A forma mais simples é a estrutura que associa um 
sintagma nominal a um sintagma verbal, mas, de um ponto de vista 
semântico, uma proposição pode muito bem se reduzir a um nome e 
um adjetivo. (ADAM, 2008a, 113-114). 

 

A proposição-enunciado, tal como é esquematizada por Adam (2011a, p. 

111), apresenta três dimensões: referencial, enunciativa e argumentativa. A 

“imagem” do conteúdo proposicional (Rd) figura na dimensão referencial (A): 

referência como representação discursiva construída pelo conteúdo proposicional. A 

atividade de referência constrói uma imagem dos objetos de discurso, posto que “[...] 

cada expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente de uma certa 

maneira.” (cf. RODRIGUES, PASSEGGI, SILVA NETO, 2010, p. 173). 

Rodrigues, Passeggi, Silva Neto (2010) observam que, embora a 

proposição enunciada constitua uma representação discursiva mínima, quando se 

trata do funcionamento textual típico, uma Rd é habitualmente composta por um 

conjunto de proposições e uma rede lexical. Dessa forma, a noção de representação 

discursiva pode se realizar na frase, no período, na sequência e no texto. Uma dada 
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representação discursiva pode ser construída em vários pontos do texto, não 

necessariamente sucessivos. 

Adam (2008a e 2011a) não aprofunda a noção de representação 

discursiva nem se estende sobre os procedimentos de sua construção. Ele faz 

referência a sua obra de 199918, na qual essa noção se apoia no conceito de 

esquematização de Grize (1996)19. Assim, o autor entende Rd como atividade de 

esquematização e produção textual dessa atividade.    

No quadro teórico da lógica natural, Grize (1996)20 formula cinco 

postulados de base: o postulado do dialogismo; o postulado da situação de 

interlocução; o postulado das representações; o postulado dos pré-construídos 

culturais; e o postulado da construção de objetos (cf. LANE, 2008). Aqui vai nos 

interessar especialmente o postulado das representações. Há três representações 

elementares que se combinam igualmente entre si: aquelas que o locutor A tem de 

si mesmo, aquela que ele tem do ouvinte B e aquela que ele tem daquilo sobre o 

que se fala T (tema abordado). 

No esquema da comunicação proposto por Grize (1997), um locutor A, 

em uma situação de interlocução e diante de um interlocutor B, constrói uma 

representação discursiva (por definição, uma esquematização) dos assuntos 

tratados T. B reconstrói a esquematização que lhe é proposta e também constrói 

suas representações, de A e de T. Nessa teoria, A deve construir representações 

tanto dos temas (T) como do interlocutor ou auditório (B). Ressalte-se que a 

representação não é de B, mas de alguns de seus aspectos, como saberes, 

intenções e valores. A constrói também uma representação de si. Para o autor, toda 

situação de comunicação oral ou escrita origina uma esquematização e essa 

atividade cria os sentidos. Ilustramos essas representações com a figura seguinte, 

adaptada por Ramos (2011) com base em Adam (2008): 

 

                                                           
18

 ADAM, J-Michel. Linguistique textuelle: des genres de discours aus textes. Paris ; Nathan, 1999. 

19
 GRIZE, J-Blaise. Logique naturelle et communications. Paris: PUF, 1996. 

20
 Idem, ibidem. 
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Figura 03 – Representações discursivas (Rd) 
Fonte: Adaptado por Ramos (2011) com base em Adam (2008a) 

 

Adam (2008b) entende que a teoria da esquematização discursiva 

desenvolvida por Grize ajuda a esclarecer alguns pontos da análise de discurso, 

dentre os quais a representação discursiva, numa perspectiva linguística. Dessa 

forma, o autor faz referência a “representações discursivas esquemáticas”, 

entendendo a Rd como atividade de esquematização e produção textual dessa 

atividade. Para o autor, uma esquematização tem sempre alguma dimensão 

descritiva que requer do destinatário uma interpretação. Nesse sentido, uma 

esquematização é uma representação discursiva concebida sobre determinada 

realidade e orientada para um destinatário. É o destinatário quem constrói a Rd com 

base na esquematização que a produziu. Assim, a linguagem adquire valor 

referencial, particularmente porque a esquematização solicita a construção de um 

sentido. Em outras palavras “Esquematizar é construir um esquema, isto é, uma 

representação discursiva, por definição parcial e seletiva de uma realidade. Dessa 

maneira, qualquer discurso constrói uma espécie de microuniverso [...]” (ADAM, 

2008b, p.102). 

Convém destacar, em harmonia com Grize (1997), que uma 

esquematização nem sempre constrói imagens, mas ela contém marcas que ajudam 

na sua reconstrução. A atividade de reconstrução consiste na interpretação da 

esquematização e se baseia nas representações, nos pré-construídos e nas 

finalidades dos interlocutores. As imagens, enquanto objetos textuais, diferem das 

representações. Estas podem ser inferidas a partir daquelas. Dentro dessa 
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abordagem, o autor entende que os interlocutores constroem as representações a 

partir das imagens que o discurso propõe. Essas imagens são basicamente de três 

tipos (cf. PASSEGGI, 2001, p. 249): 

– imagem do locutor: im (A) 

– imagem do destinatário: im (B) 

– imagem do tema tratado: im (T) 

 

Segundo Passeggi (op.cit.), as imagens do tema tratado remetem 

diretamente às operações lógico-discursivas de sua construção. Tais operações 

permitem aos interlocutores construir e reconstruir a esquematização no nível dos 

enunciados. O autor faz uma correspondência entre as operações lógicas e as 

operações discursivas, daí a terminologia “lógico-discursiva”. Voltaremos a essas 

operações quando tratarmos das categorias para construção das representações 

discursivas. 

Adam (199921 apud LANE, 2008, p. 212) destaca quatro aspectos da 

esquematização que ele insere no quadro da linguística textual e da análise de 

discurso: 

 Uma esquematização é, ao mesmo tempo, operação e 

resultado. A esquematização como representação discursiva é um processo. Se, em 

uma dada situação, um locutor A dirige um discurso, numa língua natural, a um 

locutor B, diz-se que A não só propõe uma esquematização a B, como também 

constrói um microuniverso diante de B, microuniverso que se pretende verossímil 

para B. A esquematização, portanto, remete tanto a um processo quanto a um 

resultado. Como objeto da análise de discurso, a esquematização discursiva reúne a 

enunciação como processo e o enunciado como resultado (cf. ADAM, 2008b). 

 Toda representação discursiva é esquemática. Uma 

esquematização é sempre situada e solicita como consequência que o analista 

disponha de conhecimentos que a ultrapassem. Esquematizar é construir um 

esquema, uma representação seletiva e estratégica de uma realidade que pode ser 
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ficcional. A noção de esquematização propõe uma teoria da referência e do contexto 

no quadro de uma abordagem dinâmica e interativa. 

 Toda esquematização é uma co-construção. Devido ao fato de 

ser representação de alguma coisa, todo discurso propõe uma esquematização a 

um destinatário: “Uma esquematização tem a função de fazer ver qualquer coisa a 

qualquer um; mais precisamente, é uma representação discursiva orientada para um 

destinatário daquilo que seu autor conhece ou imagina de uma certa realidade” 

(GRIZE, 1996, p. 5022 apud LANE, 2008). Nos termos de Grize (1990,1996), uma 

esquematização é construída por seu destinatário e, portanto, interpretada, posto 

que ela aparece como  solicitação à construção de um sentido. 

 Toda esquematização é uma proposição de imagens. Grize (op. 

cit.) distingue o termo imagem do termo representação, denominando de 

representação aquilo que é relativo a A e B e imagem aquilo que é visível no texto. 

Grize postula, portanto, três imagens de base: imagens do esquematizador em (A), 

imagens do co-esquematizador em (B), imagens do tema do discurso em (T). Adam 

substitui as noções de esquematizador e co-esquematizador pelas de locutor e 

ouvinte. Convém deixar claro que, neste trabalho, vamos analisar apenas as 

representações do interlocutor. 

Outra noção que julgamos conveniente na análise de representações 

discursivas e para a qual convém dedicar um pouco da nossa atenção é a de pré-

construído. O postulado dos pré-construídos culturais estabelece que os 

interlocutores mobilizam  um conjunto de conhecimentos pré-construídos – 

conhecimentos de natureza cultural e social, a começar pela própria linguagem (cf. 

PASSEGGI, 2001). Em Charaudeau e Maingueneau (2008), lemos que o pré-

construído pode ser entendido como a marca, no enunciado, de um discurso 

anterior. Assim, ele não é construído no momento da enunciação, ele já foi dito 

antes e esquecemos quem foi seu enunciador. Essa noção está intimamente ligada 

à de interdiscurso. Para Passeggi (op. cit. p. 248), “A comunicação só é possível se 

os interlocutores partilham de um conjunto de pré-construídos; mas não basta 

partilhar um mesmo saber, é preciso, ainda, saber que o outro o possui.”. Ainda de 
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acordo com o autor, são os pré-construídos que fazem com que um texto seja um 

produto verbal e um produto social.    

Antes de passarmos ao exame das categorias que embasarão nossa 

análise das representações discursivas, convém destacar que, neste trabalho, essas 

representações serão observadas na interação, em contextos de uso, nas atividades 

dos locutores. Nesse sentido, seguimos Marcuschi (2005, p. 71), que alerta para o 

cuidado de se evitar a reificação das representações e das formas usadas para tal. 

O autor atenta para a necessidade de se “observar o funcionamento dessas formas 

em seus contextos de uso situados”. Para isso, deve-se observar o que os 

interlocutores fazem e como agem para construir representações do mundo em 

sistema de “co-produção discursiva”. Trata-se de fugir da tendência natural para 

tomar essas formas como categorias fixas, dadas a priori, e observá-las como 

construtos, formas que são construídas na dinâmica das interações.   

 

2.6.2 CATEGORIAS DE ANÁLISE DAS RD 

 

Neste item, vamos apresentar algumas das categorias semânticas que 

servirão de base para analisarmos as representações discursivas. Essas categorias 

são selecionadas e descritas em conformidade com nossos objetivos de pesquisa. 

Dessa forma, vamos nos apoiar em diferentes autores, com diferentes abordagens; 

apresentando, pois, uma variedade de perspectivas teóricas. Os diferentes enfoques 

nos propiciam uma visão mais ampla dos fenômenos linguísticos focalizados e 

permitem que tenhamos uma melhor percepção linguística dos textos que nos 

propomos analisar. Vamo-nos apoiar em categorias lógico-discursivas propostas por 

Passeggi (2001), com base na lógica natural de Grize; categorias da ATD propostas 

por Adam (2008a; 2008b; 2011a) e outras categorias semânticas que serão 

rearticuladas, conforme o caso. Dessa forma, reteremos oito categorias semânticas 

principais para a análise das representações discursivas de Luís da Câmara 

Cascudo no discurso de Mário de Andrade: tematização, referenciação (que 

restringiremos a expressões referenciais), predicação, aspectualização, isotopia, 

localização, relação e conexão. No curso das análises, essas categorias se 

articulam para compor as significações.   
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2.6.2.1 Tematização 

 

Na proposta de Adam, a tematização figura como a principal macro-

operação. Essa operação dá unidade ao segmento, fazendo dele um período “[...] 

tão fortemente característico que aparece como uma espécie de sequência.” (2011a, 

p. 218).  Essa operação pode aplicar-se de três maneiras, que produzem diferentes 

efeitos de sentido: pré-tematização, pós-tematização e retematização. Vejamos cada 

uma delas. 

a) Pré-tematização (ou ancoragem): tema da descrição, em geral uma 

forma nominal, um título, um nome próprio, essa operação sinaliza de imediato a 

introdução do objeto de discurso que abre um período descritivo e anuncia um todo. 

Nos fragmentos abaixo, a escolha de nome próprio enquadra o objeto de discurso, 

respectivamente, na posição de sujeito e de objeto que abre a descrição. 

 

“Graça Aranha pisou nos calos e foi protestar também na redação contra 
a tal chefia falando, segundo me mandaram contar do Rio, que a chefia 
era dele!” (MA) 

 

“Apresento a V. o Ascenso Ferreira, poeta e velho camarada meu. 
Encontrei-o em 1924 soneteando imperturbável e lindamente.” (LCC) 

 

b) Pós-tematização (ou ancoragem diferida): é uma denominação 

adiada do objeto que nomeia o quadro da descrição apenas no final ou no curso da 

sequência. No fragmento abaixo, o objeto (“S. Paulo”) é descrito e só depois 

apresentado. 

 

“E nessa verdade verdadeiríssima, que chegaram mesmo a me confessar 
no Rio, o que a gente percebe é o ódio, a inveja individualista medonha 
contra essa afinal das contas única coisa magnífica e apresentável da 
falsa civilização brasileira, S. Paulo. (MA) 

 

c) Retematização (ou reformulação): “nova denominação do objeto, que 

reenquadra o todo, fechando o período descritivo.” (ADAM, 2011a, p. 219), a 

retematização implica uma denominação anterior do objeto de discurso, como no 
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fragmento baixo, em que o objeto, ao ser retomado, é reintroduzido por meio de 

anáfora pronominal. 

 

“Esse Graça Aranha por causa do desejo de nos chefiar anda e andou 
se metendo em intrigas bestas e separatismos que causaram o 
desprestígio quase que total da palavra e ideias dele no meio 
modernista.” (MA) 

 

A retematização/reformulação garante não apenas a coesão da 

sequência, mas a sua progressão. Essa operação constitui, portanto, um fator de 

textualidade (cf. ADAM, 1990).  

 

2.6.2.2 Referenciação 

 

Em virtude de nosso objetivo neste trabalho, não vamos focalizar o 

processo de referenciação em toda a sua complexidade.  Para nossos interesses de 

pesquisa, vamos reter o conceito de referenciação como designação e redesignação 

dos referentes. Dessa forma, vamos nos ater às expressões referenciais, que serão 

concebidas como categoria semântica que será aplicada, juntamente com outras 

categorias, na análise do nosso corpus. Assim, faremos uma breve descrição desse 

processo, com respaldo teórico principal em Neves (2006) e Koch (2005; 2006; 

2009). 

 

a) Conceituação 

Entendemos, em harmonia com Koch (2009), que todo discurso constrói 

uma representação que opera como uma memória compartilhada, alimentada pelo 

próprio discurso. São os sucessivos estágios dessa representação que determinam, 

em parte, as escolhas de expressões referenciais feitas pelos interlocutores. Nesse 

sentido, a autora defende que o discurso constrói aquilo a que faz remissão, ao 

mesmo tempo em que é tributário dessa construção. Para a autora, a referência é 

entendida como “[...] aquilo que designamos, representamos, sugerimos quando 

usamos um termo ou criamos uma situação discursiva referencial com essa 
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finalidade [...]” (2009, p. 57). Com efeito, concebida a referenciação como um caso 

geral de operação dos elementos designadores, todos os casos de progressão 

referencial são baseados em algum tipo de referenciação, mesmo que não sejam os 

mesmos os elementos que recorrem. Portanto, referir é “[...] uma atividade de 

designação realizável por meio da língua sem implicar uma relação especular 

língua-mundo [...]” (op. cit. pp. 59-60). 

Concebendo a referenciação como o resultado da operação que 

realizamos quando usamos um termo ou criamos uma situação discursiva referencial 

para designar, representar ou sugerir algo, as entidades designadas passam a ser 

vistas como objetos-de-discurso e não como objetos-do-mundo (cf. KOCH, 2006). 

Os objetos de discurso constroem a realidade e são construídos no processo de 

interação. A realidade é, assim, construída, mantida e alterada pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com o mundo (cf. KOCH, 2005). Nesse sentido, 

entendemos, em harmonia com Cavalcante et al (2010), que a referenciação é um 

processo em permanente elaboração, que não se limita “[...] à remissão e à 

retomada de elementos linguísticos, explicitados no cotexto, e está condicionado a 

regras sociais convencionadas por cada comunidade.” (CAVALCANTE et al, 2010, 

p. 234). Nessa perspectiva, o referente é entendido como uma entidade construída, 

negociada e representada na mente dos participantes da enunciação, portanto, uma 

construção compartilhada.  

Segundo Koch (2009, p. 61), os processos de referenciação são escolhas 

do sujeito em função de um querer-dizer: 

 

A referenciação constitui, assim, uma atividade discursiva. O sujeito, 
por ocasião da interação verbal, opera sobre o material linguístico 
que tem à sua disposição operando escolhas significativas para 
representar estados de coisas, com vistas à concretização de sua 
proposta de sentido.  

 

Com isso, entende-se, em conformidade com Koch (2005), que as formas 

de referenciação, bem como os processos de remissão textual que se realizam por 

meio dessas formas constituem escolhas do sujeito em função desse projeto de 

dizer. Nessa perspectiva, a autora defende que o processamento do discurso é um 

processamento estratégico. Dessa forma, a interpretação de uma expressão 
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referencial anafórica consiste em localizar não apenas um segmento linguístico no 

texto ou um objeto específico no mundo, mas algum tipo de informação 

anteriormente alocada na memória discursiva. Com base nesse pressuposto, Koch 

(op. cit.) enfatiza que uma das funções textual-interativas da remissão textual – 

particularmente quando realizada por meio de descrições ou formas nominais –  é 

imprimir aos enunciados em que se insere e ao texto como um todo orientações 

argumentativas conformes à proposta enunciativa do seu produtor.  

O emprego de uma descrição nominal, com função de categorização ou 

recategorização, pressupõe uma escolha dentre uma multiplicidade de formas de 

caracterizar o referente. Essa escolha, ressalta Koch (op. cit.), é feita em cada 

contexto de acordo com a proposta de sentido do produtor do texto. Trata-se da 

ativação de características ou traços do referente que devem levar o interlocutor a 

vê-lo por um determinado prisma, ou seja, a construir uma imagem para esse 

referente. Isso permite ao interlocutor extrair do texto informações sobre opiniões, 

crenças e atitudes do seu produtor, as quais vão auxiliá-lo na construção do sentido. 

O uso de uma descrição nominal também permite ao locutor fornecer ao 

interlocutor propriedades ou fatos, que presume desconhecidos deste, concernentes 

ao referente. Ao empregar uma expressão nominal anafórica, por exemplo, o locutor 

opera uma recategorização dos objetos de discurso, que vão sendo reconstruídos 

ao longo do texto, atendendo os seus propósitos comunicativos. Nessa 

recategorização, assinala Koch, (2005), a seleção do núcleo da forma nominal e a 

de seus modificadores desempenha papel fundamental. As expressões nominais 

remissivas permitem, portanto, ao leitor construir as pistas que lhe orientarão para os 

sentidos propostos e as leituras possíveis que se projetam a partir do texto. 

Com base nessas informações, podemos notar que os referentes podem 

ser apresentados de diferentes modos. Maingueneau (2008) fala em diversos meios 

para designar o referente. Dentre essas categorias, o autor inclui nomes próprios; 

substantivos com determinante definido, com determinante indefinido, com 

determinante demonstrativo; pronomes e embreantes (também chamados dêiticos 

ou elementos dêiticos). Essas categorias permitem ao co-enunciador identificar o 

referente indicado pelo enunciador em um determinado contexto. Há, às vezes, 

diferentes designações para se referir a um mesmo indivíduo. Essas são as 
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chamadas designações correferenciais, que correspondem a diferentes modos de 

apresentação de um mesmo referente.  

 

b) Construção textual da referência 

 A continuidade referencial é assegurada pelas retomadas de elementos 

introduzidos na memória. Essas retomadas textuais são possíveis graças a certas 

propriedades da língua, como pronominalização, definitização, referenciação dêitica 

cotextual e correferência lexical (Cf. ADAM, 2011a). 

 Correferência e anáforas 

Com base em Adam (2011a, p. 132-146), definimos a correferência como 

uma relação de identidade referencial entre dois ou mais signos semanticamente 

interpretáveis, independentemente um do outro. As relações semânticas de 

correferência são ditas anafóricas, na medida em que a interpretação de um 

significante depende de um outro, presente no cotexto esquerdo (anáfora 

propriamente dita) ou no cotexto direito (catáfora), sem excluir o caso do referente 

presente na situação (referente contextual ou dêitico situacional, dito exofórico). Se 

for retomado o mesmo lexema, tem-se a anáfora fiel; se não for retomado 

exatamente o mesmo lexema, a anáfora é dita infiel. Uma anáfora pode também 

incidir sobre um segmento longo que ela sintetiza (anáfora resumidora). As ligações 

anafóricas podem, igualmente, incidir sobre os segmentos a serem inferidos, a partir 

do referente (com base em informações disponíveis no contexto), tem-se, nesse 

caso, anáfora associativa. 

 Anáforas pronominais 

  Para Adam (2011a, p. 137), “A anáfora pronominal é, por definição, fiel, 

pois, geralmente, ela não indica nenhuma nova propriedade do objeto”. Mas quando 

retomam um nome próprio, como Dominique, por exemplo, os pronomes ele ou ela 

indicam, com exatidão, o sexo da pessoa ou da personagem.  

 Anáforas definidas 

A anáfora definida aparece, geralmente, nos encadeamentos que contêm 

introdução de um referente sob forma indefinida e depois retomada lexical idêntica 
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ou quase idêntica. A anáfora definida é possível quando o referente pode ser 

identificado por inferência. Um elemento referencial presente no cotexto anterior 

pode permitir o desenvolvimento de uma relação do tipo todo-partes. 

 Anáforas demonstrativas  

A anáfora demonstrativa indica a identificação, a relação com um 

segmento posto anteriormente na memória, operando uma reclassificação do objeto 

de discurso. Trata-se da introdução de um novo ponto de vista sobre o objeto de 

discurso. A característica maior da anáfora demonstrativa é esse poder de 

reclassificação. 

Para Adam (2011a, p. 145), “As ligações anafóricas exercem um papel 

capital não apenas na coesão mas na progressão, por intermédio de modificações 

progressivas de um referente que não se limita a retomar”. Ele admite que essa 

progressão é espetacular, no caso dos referentes evolutivos. Todas as formas de 

anáforas e correferência são, portanto, multifuncionais e fundamentais para a 

textualidade, conforme nos ensina Adam (op. cit. p. 145): 

 

Todas as formas de anáforas e de cadeias de correferência visam, 
certamente, manter um continuum homogêneo de significação, uma 
isotopia mínima do discurso por retomadas-repetições, mas 
asseguram, ao mesmo tempo, a progressão por novas 
especificações e mobilizações das referências virtuais dos lexemas 
utilizados. Toda relação de correferência permite uma predicação 
implícita e repousa, de fato, sobre ela [...] (grifos do autor). 

 

Entendemos, em harmonia com Adam e Koch, que os processos 

referenciais desempenham papel importante na tessitura textual. Esses processos 

desempenham funções textuais-discursivas que podem servir para organizar, 

argumentar, introduzir referentes, entre outras possibilidades (Cf. Cavalcante, 2012). 

Como bem coloca Koch (2006, p. 106), a função das expressões referenciais não é 

apenas referir, posto que essas expressões são multifuncionais e, portanto, vão 

mais além, contribuindo para “[...] elaborar o sentido, indicando pontos de vistas, 

assinalando direções argumentativas, sinalizando dificuldades de acesso ao 

referente e recategorizando os objetos presentes na memória discursiva”. Nesse 

diapasão, as expressões referenciais manifestam as representações construídas no 
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discurso, o qual dá forma a essas expressões. Em relação à anáfora, além de ser 

um poderoso recurso coesivo, opera como estratégia argumentativa com várias 

funções, dentre as quais se destaca a avaliação. 

Neste trabalho, como já deixamos claro, os processos de referenciação 

não serão estudados e aplicados em sua complexidade. Por uma questão 

metodológica, as expressões referenciais, em sua feição ampla, atendem bem aos 

nossos objetivos. Assim, convém, aqui, fazer uma distinção entre processos de 

referenciação, que não podem ser tomados como categorias, e expressões 

referenciais. Para tanto, recorremos ao texto de Cavalcante (2012), que nos pareceu 

bastante elucidativo sobre essa questão. Entendemos, em harmonia com essa 

autora, que as expressões referenciais são recursos linguísticos que permitem 

nomear os objetos de discurso elaborados durante o evento de comunicação. São 

expressões utilizadas para fazer remissão a esses objetos. Já a referenciação 

remete ao processo de construção dos referentes ou objetos de discurso. 

Cavalcante (op. cit. p. 98) explica bem a questão:  

 
O processo de referenciação diz respeito à atividade de construção 
de referentes (ou objetos de discurso) depreendidos por meio de 
expressões linguísticas específicas para tal fim, chamadas de 
expressões referenciais. 
[...] 
Então, podemos dizer que o referente é um objeto, uma entidade, 
uma representação construída a partir do texto e percebida, na 
maioria das vezes, a partir do uso de expressões referenciais. 

 

Segundo a autora, os referentes remetem a conteúdos nominais, ou seja, 

expressões que, linguisticamente elaboradas, têm natureza substantiva ou, às 

vezes, adverbial. Sendo assim, as expressões referenciais são, geralmente, 

sintagmas nominais (cujo núcleo é um substantivo ou pronome substantivo), 

podendo também constituir sintagmas adverbiais (cujo núcleo é um pronome 

advérbio). As expressões ou sintagmas nominais incluem: 

 Descrições definidas: “[...] o sertão está morrendo engolido pelos 

açudes, pisados pelo Ford, cego pela lâmpada elétrica” (LCC). 
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 Descrições indefinidas: “Uma mulher parada, um aeroplano 

pousado, uma galinha presa por um pé, dão o aspecto de passo, 

de voo, de salto quase imediato” (LCC). 

 Pronomes pessoais: “Ela acha que sou filho bom, eu acho que ela 

é boa mãe” (MA). 

 Demonstrativos: “Estou solidário quanto ao sr. Marinetti. Este 

senhor está parado em 1909” (LCC). 

 Nomes próprios: “Jorge é seco. Poeticamente falando. Duro” 

(LCC). 

 

Como já foi frisado, a referenciação constitui categoria fundamental na 

construção de representações discursivas, podendo ser compreendida como suporte 

para a construção do sentido do texto. Destaque-se o importante papel da anáfora 

como fator de construção da tessitura textual, seja como instrumento de retomada 

referencial, seja como fator da dimensão semântica do texto (Cf. GUIMARÃES, 

2012). Ressalte-se também que o que reteremos como categoria de analise para 

interpretação das representações discursivas são as expressões referenciais, 

entendidas como recursos linguísticos que permitem nomear os objetos elaborados 

durante o evento de comunicação. O emprego dessa categoria para a análise das 

Rd é fundamental, uma vez que as expressões referenciais, como já observamos, 

constroem o sentido, indicam pontos de vistas, assinalam direções argumentativas, 

dão acesso e recategorizam os objetos de discurso presentes na memória 

discursiva. 

 

2.6.2.3 Predicação 

 

Vamos entender a predicação, em harmonia com Passeggi (2010), como 

seleção dos processos, ou seja, a predicação (verbal) remete tanto à operação de 

seleção dos predicados como ao estabelecimento da relação predicativa no 

enunciado. Assim, a predicação designa os processos, no sentido amplo: ações, 

estado, mudança de estado.  
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Para tratar dessa categoria, vamos buscar apoio teórico principal em 

Neves (2006), para quem a predicação é um processo básico de constituição do 

enunciado. A proposta dessa autora leva em consideração a centralidade do verbo, 

em que este se coloca como centro da oração, e o sujeito como o escopo da 

predicação que se opera na oração, ou seja, a predicação se estabelece em 

referência ao sujeito. Esse seria, segundo a autora, um fenômeno sintático, que 

envolve a semântica e a pragmática. Neste nível – pragmático – situa-se a questão 

da organização dos termos da oração efetivamente realizada, o que implica uma 

escolha determinada pelo sentido que se quer imprimir no texto. Neves (op. cit. p. 

42) afirma que essa não é de modo algum uma escolha aleatória, mas, sim, uma 

escolha comunicativamente dirigida. “Trata-se, pois, de escolhas pragmáticas de 

padrões sintáticos, as quais ocorrem em dependência do fluxo de informação no 

discurso”. Como não adotamos uma perspectiva funcionalista, não seguimos essa 

proposta no que se refere à centralidade do verbo na oração. Par nossos propósitos 

e considerando nosso objeto de estudo, vamos adotar e essa categoria, sobretudo, 

em suas dimensões semântica e pragmática, atentando para as escolhas de formas 

verbais para obtenção de determinado sentido em determinado contexto de 

enunciação.  

É interessante destacar, em harmonia com Neves (op. cit.), que os 

núcleos de predicados são verbos e o que acontece com estes verbos está 

intimamente relacionado com a natureza dos predicados. Nesse sentido, uma 

classificação dos verbos parte dos núcleos de predicados e sua relação com os 

argumentos. Partindo dessa concepção, a autora apresenta uma classificação dos 

verbos feita segundo a natureza dos papéis semânticos desempenhados pelos 

argumentos que se relacionam com o predicado e que, na oração realizada, se 

apresentam como funções de verbo. Assim, ela identificou, por esse critério, verbos 

que indicam: ação, processo, ação-processo e estado, conforme o esquema abaixo 

que transcrevemos de Neves (2006, p. 49-50). 

 ação, se o  A1 (estruturalmente na função de sujeito) for agente; 

 processo, se o A1  (estruturalmente na função de sujeito) for afetado ou 

experimentador;  
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 ação-processo, se o A1  (estruturalmente na função de sujeito) for agente/ 

causativo e houver um A2 afetado/efetuado; 

 estado, se o A1  (estruturalmente na função de sujeito) não for nem agente 

nem causativo nem afetado (será ‘neutro’ ‘inativo’). 

Observe-se que o valor do verbo é determinado pela combinação do 

sujeito com os complementos e é condicionado pela relação do predicado com os 

argumentos. Nessa perspectiva, leva-se em consideração a identificação dos traços 

semânticos do nome que é núcleo do complemento, os quais são exigidos pela 

matriz construcional do verbo. A autora aponta para outros verbos, em que o papel 

semântico do sujeito não é suficiente para dar conta do resultado semântico. Para 

esses verbos, faz-se necessária a identificação de traços semânticos mais 

específicos do sujeito (é o caso, por exemplo, do verbo brigar que requer agente 

animado com complemento animado). Há, também, segundo a autora, verbos que 

selecionam nome sujeito com um determinado traço semântico. Esses verbos 

podem construir-se também com nome sujeito sem esse traço semântico. Para 

ilustrar essa afirmação, transcrevemos dois exemplos do nosso corpus:  

“Da época em que nasceu se ressente o Losango de um pouco teórico por 
demais.” (MA) 

 “Engoli a inspiração para descomê-la em prosa.” (LCC)  

 

No primeiro fragmento, a forma verbal “se ressente”, que seleciona sujeito 

humano concreto, constrói-se com nome não humano (o Losango) como sujeito. No 

segundo exemplo, engoli, que seleciona objeto direto concreto, constrói-se, 

metaforicamente, com nome abstrato (inspiração) como complemento. Essa 

metáfora é reforçada pela forma “descomê-la”. 

Quando o valor semântico de um verbo repete o valor do complemento, 

um verbo semanticamente neutro ocupa o lugar do núcleo verbal do predicado. 

Vejamos:  

“É doce viver a existência do amigo (viver a existência = viver a vida). 

(MA). 
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É dessa forma que se comportam os chamados verbos-suporte: 

funcionam como mero suporte das categorias verbais e compõem com o 

complemento um predicador correspondente ao verbo simples não ocorrente (tomar 

bebida = beber; dar golpe = golpear). Esse tipo de verbo, como também os 

chamados verbos de ligação, não são por si predicados, não constituem o núcleo, a 

matriz, para o preenchimento da estrutura argumental (ou a construção de orações). 

Segundo Neves (2006, p. 59), os verbos de ligação e os verbos-suporte “[...] entram 

na construção de predicações em condições particulares, as quais os retiram do 

estatuto de centro da matriz predicativa.”. 

Neves (op. cit.) inclui também no grupo de verbos que não acionam uma 

estrutura argumental os verbos auxiliares e os modalizadores, que se caracterizam 

por constituírem operadores sobre outro verbo com o qual se constroem, ou seja, o 

verbo principal, de sentido pleno, que é o determinador da estrutura argumental. 

Os verbos tradicionalmente chamados de verbos de ligação ou cópula só 

entram no predicado juntamente com sintagmas nominais ou adjetivos, os quais são 

responsáveis pela seleção dos argumentos da oração. Esses sintagmas nominais e 

adjetivos, embora constituam o núcleo do predicado, só constroem predicação junto 

com o verbo. E o verbo, que não é semanticamente vazio, continua sendo o 

responsável pela expressão de todo o feixe de categorias gramaticais de que é 

suporte (tempo, modo, pessoa, número). 

Segundo Neves, são também considerados de ligação verbos de 

processo, como os que ocorrem em: 

 

“Mal rompeu o movimento paulista o ambiente tornou-se irrespirável.” 
(LCC) 

“Agora o Fernando Luís que eu de tanto amar estava fazendo meu filho 
também, virou meu pai, a mocidade manda [...].” (MA)  

“Deus inda há de fazê-lo vir até aqui para que V. fique sertanejo toda vida 
e mais seis meses.” (LCC) 

 

Mas os verbos que mais especificamente servem de simples cópula entre 

sujeito e predicativo são ser e estar, sendo o primeiro o mais característico nessa 

função copulativa, sempre conferindo uma atribuição predicativa. 
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Em relação aos verbos-suporte, Neves (2006) observa que esses verbos, 

juntamente com os seus complementos, formam um predicado e um significado 

correspondente ao significado de outro verbo. É o caso de verbos que, em 

determinadas construções, tomam objetos diretos os quais funcionam como 

predicantes, que se prestam a orientar um evento, a classificar ou identificar um 

referente. Esses verbos são considerados suporte, justamente porque mantêm seu 

estatuto verbal de suporte das categorias gramaticais que se expressam no verbo 

(tempo, modo, número e pessoa), mas não constituem sozinhos o núcleo do 

predicado. Nesse caso, o verbo e seu complemento (este mais do que aquele) 

codeterminam a estrutura argumental, resultando uma construção em que o 

nome/complemento é o responsável pela determinação dos papéis semânticos dos 

argumentos.   

Segundo Neves (op. cit.), há casos de junção dos elementos verbo e 

nome na composição do predicado, em que já não se pode falar de verbo-suporte. 

Nesses casos, forma-se mais propriamente uma locução, uma expressão, na qual a 

estrutura argumental é totalmente determinada pelo conjunto formado, resultando 

um significado global unitário, em que não se pode determinar o significado do verbo 

isolado do significado do nome predicante. É o que ocorre nos fragmentos abaixo: 

 

“O Dioclécio D. Duarte [...] está ultimando uma empresa editora e fez 
questão de sacudir a Poética sertaneja à rua.” (LCC). 

“Mando pra você um programa de concerto que fez sucesso aqui.” (MA). 

“Porém as ocupações aumentam duma maneira tão prodigiosamente 
prodigiosa que você não pode fazer uma ideia do rodamoinho que sou 
eu agora.” (MA).  

 

em que não se pode isolar o significado do verbo do significado do complemento. 

A escolha de um predicado formado com verbo-suporte ao invés de verbo 

pleno não é aleatória. Ao optar por uma construção com verbo-suporte, o falante 

está buscando um efeito particular de sentido, e essa escolha é instruída por fatores 

de diversas ordens, ligados a diferentes propósitos comunicativos. Conforme ensina 

Neves (2006, p. 64) essa escolha “[...] revela busca de obtenção de sentidos 
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particulares, explicando-se por necessidades ou ganhos funcionais”. A autora aponta 

alguns desses ganhos: obtenção de maior versatilidade semântica, pela 

possibilidade de adjetivação do nome, por exemplo; obtenção de maior precisão 

semântica, no caso de acentuação de um determinado papel semântico de 

argumento; obtenção de maior adequação comunicativa, por exemplo, pela 

marcação de registro; obtenção de efeitos na própria configuração textual pela 

disponibilização de um nome, mesmo não referencial, para remissão textual. 

Também não constituem núcleo de predicado os verbos modais, ou 

modalizadores e os auxiliares. Os primeiros se constroem com outros verbos para 

modalizar os enunciados. Esses verbos apresentam valores epistêmicos (eixo do 

conhecimento) e deônticos (eixo da conduta), indicando, dentre outros aspectos, 

uma avaliação ou uma qualificação, por parte do falante, de um estado de coisas ou 

de uma proposição, como necessária ou possível.   

Os auxiliares são operadores das categorias gramaticais tempo, aspecto 

e voz que se combinam com um verbo de sentido pleno para formar uma unidade 

equivalente a um verbo, do ponto de vista sintático.  

Em obra anterior, Neves ([1999] 2011) apresenta uma interessante 

classificação semântica das predicações, que julgamos conveniente trazer para 

complementar este estudo. Essa classificação baseia-se nas unidades semânticas 

do verbo e agrupa os predicados verbais em dinâmicos e não dinâmicos. Os 

dinâmicos incluem ações ou atividades (o que alguém faz ou o que algo provoca) e 

processos (o que acontece). Os verbos que exprimem ações ou atividades são 

acompanhados por um participante agente ou causativo, podendo haver ou não 

outro participante afetado ou não, como nos exemplos: 

 

“assim que recebi o pedido do sal pra meu amigo e seu pai, larguei da 
vida, corri na botica mais perfeita da terra e busquei o sal.” (MA) 

“Já sei de-cor a carinha sapeca do Fernando Luís quem beijo o dedo 
menos menor do pé esquerdo, no meu ritual de respeito às crianças que 
sempre tive medo de beijar.” (MA) 

“Esperneei, ridiculizei esses “empregados públicos” (essa é a terra deles) 
exaltei S. Paulo, atucanei o brio paulista, é certo.” (MA) 
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Os verbos que exprimem processos envolvem uma relação entre um 

nome e um estado, sendo o nome paciente do verbo afetado, como podemos 

constatar no fragmento: 

“[...] Você é tão natural tão verdadeiro nestes poemas que a gente quase 
que não escuta a dicção de você porque ela desaparece e fica a 
impressão [...]” (MA). 

 

Os verbos não dinâmicos (estados) são acompanhados por um sintagma 

nominal (sujeito) que é suporte do estado, conforme ilustrado nos fragmentos: 

 

“Já o conhecia. O seu nome ficou-me dum artigo lido na Revista do 
Brasil.” (MA). 

“[...] mas em conta da perfeita compreensão que entre nós existe, e que 
de dois literatos que se escrevinhavam cartas, acabou fazendo esta 
amizade de hoje [...]” (MA). 

 

O verbo pertence à esfera semântica das relações e processos e é o 

responsável por determinar a relação que com ele contraem os argumentos, 

participantes da relação predicativa (agente, objeto, recebedor). A conjunção do 

predicado com os argumentos compõe a predicação. A predicação será interpretada 

por nós como categoria de análise na construção das representações discursivas 

que serão focalizadas neste trabalho. Essa categoria não será utilizada 

isoladamente; ao contrário, todas as categorias serão interpretadas na sua relação 

com outras categorias. Afinal, como assinala Neves (2006, p. 68), “Nenhuma forma 

verbal pode definir-se isolada ou descontextualizadamente.”.   

 

2.6.2.4  Aspectualização 

 

A operação de aspectualização é a mais comumente admitida como base 

da descrição. Apoiada na tematização, essa macro-operação associa um conjunto 

de operações que se combinam frequentemente e consiste na seleção das partes e 

na qualificação do todo ou das partes do objeto da descrição. Ou seja, essa 

operação seleciona as partes e evidencia propriedades do todo ou das partes:  
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a) A partição é a seleção das partes do objeto da descrição. A análise de partes 

e subpartes de um todo tende a fragmentar o objeto de discurso. Essa 

operação pode ser ilustrada com o trecho abaixo: 

 

“Lobato (o jeca-açu meu amigo) mostrou-me o terrível Mário, de bigodinho e 
claros dentes, numa rua que não sei se se chamava Líbero Badaró” (LCC). 

 

b) A qualificação, ou atribuição de propriedades, evidencia propriedades do todo 

e/ou das partes selecionadas pela operação de fragmentação. Essa operação 

se realiza, na maioria das vezes, pela estrutura do grupo nominal nome + 

adjetivo e pelo recurso predicativo ao verbo ser. Também “[...] consiste, 

frequentemente, de uma relação predicativa do tipo ter que realiza a operação 

de partição, quase sempre com uma qualificação vinculada.” (ADAM, 2011a, 

p. 221). Os enunciados abaixo ilustram bem essa estrutura, apresentando 

propriedades do todo (casa) e de partes do todo (amplas janelas) e 

evidenciando, ainda, a operação de partição: 

 

“A sua casa em Natal é tranquila e fora da ‘Cidade’. Quieta, rodeada de 
árvores, serena, com amplas janelas para os morros verdes, cheia de 
sossego e de paz.” (LCC). 

 “A sua dicção tem pontaria certeira as mais das vezes, Luís da Câmara 
Cascudo.” (MA). 

 

A escolha de propriedades para qualificar as partes selecionadas permite 

imprimir a orientação argumentativa de toda a descrição. Adam (2011a, p. 222) 

também chama a atenção para as proposições acionais, que correspondem a uma 

forma de descrever pela ação, recorrendo a predicados acionais habituais. 

“Descrever um personagem pelas ações apresentadas como habituais equivale a 

torná-las propriedades da pessoa ou do personagem”. Vejamos o enunciado abaixo 

do qual se infere que o enunciador é pessoa bem relacionada socialmente (José 

Augusto e W. Luís eram, respectivamente, governador do Rio Grande do Norte e de 

São Paulo, na época) e fumante: 

 
“Cheguei ontem do Sertão onde fui no séquito de José Augusto receber o 
sr. W. Luís.  Trouxe muita poeira e uma impressão que V. lerá depois. 
Tive, depois do banho e do jantar, o prazer do fumo e de sua palestra.”  
(LCC). 
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Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), que fazem releitura de Adam, 

entendem que a operação de aspectualização tanto pode atribuir propriedades aos 

referentes quanto às predicações/processos. Vejamos os termos destacados em: 

 

“Escrever clara e asseadamente, nítida quanto à expressão ortográfica é 
uma calamidade. Um desaforo. Uma traição. Uma pouca vergonha” 
(LCC). 

 

O autor da carta empregou “clara e asseadamente, nítida” para atribuir 

propriedades à predicação (“escrever”). 

 Entende-se, portanto, que a operação de aspectualização ancora-se 

tanto na tematização quanto na predicação, expondo os diversos aspectos dos 

referentes ou dos processos. 

Em relação ao emprego dessa categoria nas nossas análises, queremos 

deixar claro que vamos preservar a mesma essência da categoria proposta por 

Adam. Todavia para evitar possíveis equívocos conceituais desse termo com um 

outro termo, o de "aspecto verbal", bastante usado na nomenclatura gramatical do 

português, decidimos optar pelo uso do termo "modificação", conforme empregado 

por Chierchia (2003). A modificação, proposta por esse autor, corresponde à 

categoria aspectualização de Adam e atende satisfatoriamente aos nossos 

propósitos neste trabalho. Dessa forma, quando nos referirmos ao termo 

modificação, estamos tratando da aspectualização, conforme a proposta de Adam 

(2008a, 2008b, 2011a), principal base teórica deste trabalho. 

Castilho (2010, cap. 12), quando trata do sintagma adjetival, inclui entre 

os adjetivos predicativos, os qualificadores, cuja propriedade principal é atribuir 

traços ao substantivo. Ao nosso ver, essa terminologia corresponde à qualificação 

proposta por Adam, na operação de aspectualização.  Dessa forma, e por uma 

questão de clareza metodológica, em nossas análises, conforme destacado no 

parágrafo anterior, vamos utilizar também a terminologia proposta por Castilho. Vale 

destacar, porém, que não descartamos as noções de Adam no tocante à 

aspectualização; pelo contrário, recorreremos a ambos os autores naquilo em que 

se complementam.  Apenas, por uma decisão metodológica, optamos por empregar 

a terminologia de Chierchia (2003) e os termos de Castilho (2010). Assim, convém 
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fazermos uma descrição, embora sucinta, da proposta deste último autor para o 

estudo do adjetivo. 

No capítulo que trata do sintagma adjetival, seção Semântica do adjetivo, 

Castilho (2010, p. 523) distingue duas classes semânticas de adjetivos: os adjetivos 

predicativos e os não predicativos. Para os objetivos de pesquisa adotados neste 

trabalho, vão interessar os adjetivos predicativos, sobre os quais passamos a fazer 

uma breve descrição. O autor agrupa os adjetivos predicativos em três subdivisões: 

a) Adjetivos modalizadores: verbalizam um juízo emitido sobre o conteúdo do 

substantivo; b) Adjetivos qualificadores: afetam as propriedades intensionais do 

substantivo; c) Adjetivos quantificadores: afetam a extensão do substantivo. 

 

a) Adjetivos Modalizadores 

Os modalizadores verbalizam uma avaliação do falante sobre o conteúdo 

do substantivo, predicando o sentido desse substantivo de forma subjetiva. Os 

modalizadores atribuem traços semânticos à classe-escopo a partir de uma 

avaliação subjetiva do sentido do substantivo. O autor caracteriza esses adjetivos 

como se fossem orientados para o falante, posto que o significado resultante dessa 

operação manifesta a intervenção do interlocutor. O autor postula três subclasses de 

modalizadores: epistêmicos, deônticos e discursivos. Os epistêmicos permitem fazer 

uma avaliação sobre o referente. Essa avaliação pode ser feita em termos de 

certeza ou incerteza, o que os classifica, respectivamente, como adjetivos 

epistêmicos asseverativos (o falante considera como verdadeiras as propriedades 

do substantivo-escopo) ou adjetivos epistêmicos quase asseverativos (quando o 

falante quer expressar insegurança quanto às propriedades do substantivo-escopo). 

Ilustramos essa classificação com exemplos do nosso corpus: 

 

“É certo que minha psicologia, que é uma segunda sabedoria sempre se 
enriquecendo com o avanço do tempo, hoje está me pedindo mais a 
Amazônia pra acabar os meus dias [...]” (MA) . 

“É provável que em janeiro vá a São Paulo” (LCC). 

“O muro (e não cerca) será na parte posterior da casa, para arrimo contra 
a possível invasão das areias” (LCC). 
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No primeiro fragmento, a asseveração é feita por meio do adjetivo certo, 

que confere certeza ao que é enunciado. No segundo e no terceiro fragmentos, a 

avaliação é feita em termos de possibilidade, não certeza, de modo que a “invasão 

das areias” e a “viagem a São Paulo” são fatos postos como não certos, mas 

possíveis de acontecer.  

Os adjetivos modalizadores deônticos são usados quando o falante 

considera o referente do substantivo como algo necessário, obrigatório: 

 

“[...] que de dois literatos que se escrevinhavam cartas, acabou fazendo 
esta amizade de hoje, mais que admirável, verdadeiramente necessária 
pra mim.” (MA).  

 

“Mas hei-de fazer livro obrigatório pra toda biblioteca que se disser 
brasileira.” (MA).  

 

Os modalizadores discursivos predicam tanto o substantivo expresso no 

enunciado como um dos participantes do discurso não expresso no enunciado, 

geralmente o próprio falante. O autor considera esses adjetivos como biargumentais, 

uma vez que através deles é emitido um juízo sobre o sentido do substantivo e 

sobre um participante; ou seja, esses modalizadores tomam mais de um escopo, 

pois afetam, simultaneamente, um termo do enunciado e um participante da 

enunciação, como mostraremos com os enunciados seguintes extraídos do nosso 

corpus: 

 

“Este bilhete é curto porque é desagradável. Trata-se do seguinte. Minha 
situação aqui é asfixiante e besta” (LCC). 

 

Os adjetivos desagradável e asfixiante predicam tanto o sentido dos 

substantivos-escopo bilhete e situação quanto o próprio locutor (o que se pode 

comprovar por meio das paráfrases: “Este bilhete me desagrada” e “Minha situação 

me asfixia”).  
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“Em todo caso é bem esquisito isso de virem dois homens da Argentina, 
passarem por literatos e desaparecerem de vez em quando dos meios 
literários [...]” (MA). 

 

O adjetivo esquisito afeta tanto o pronome isso como o próprio 

enunciador, o que pode ser comprovado por meio da paráfrase: “Acho esquisito o 

caso [...]”. 

 

b) Adjetivos qualificadores 

Os adjetivos qualificadores são predicadores unidirecionais, pois atribuem 

traços semânticos à classe-escopo a partir de uma descrição objetiva do sentido do 

substantivo. Esses adjetivos interferem nas propriedades intensionais do 

substantivo, agregando-lhes traços de qualificação polar; de dimensão; de 

graduação; e de aspectualização. Os polares são aqueles que se ordenam em pares 

antonímicos, como bonito/feio. Os dimensionadores predicam substantivo contável, 

atribuindo-lhe traços de dimensão (unidimensionais) horizontal (largo, comprido) e 

vertical (alto, curto); dentre os dimensionadores, há os que adicionam ao substantivo 

uma dimensão não específica e são classificados como não unidimensionais 

(grande, pequeno, enorme). Os graduadores predicam substantivos /+graduável/, /-

concretos/, /-contáveis/, de processo, estado, relação, cujas propriedades eles 

graduam para mais ou para menos, o que os classifica, respectivamente, como 

graduadores intensificadores (grande, enorme, imenso) ou graduadores atenuadores 

(pequeno, parco, modesto). Os aspectualizadores selecionam substantivos 

deverbais, atribuindo-lhes traços de imperfectividade ou perfectividade.  

 

c) Adjetivos quantificadores 

Vimos que os adjetivos qualificadores modificam as propriedades 

intensionais do substantivo, já os quantificadores interferem na sua extensão. Eles 

têm a propriedade de quantificar, adicionando ou subtraindo traços semânticos de 

um conjunto. Dessa forma, estes adjetivos podem ser agrupados em duas 

subclasses: os aspectualizadores iterativos, que operam por adição, e os 

delimitadores, que operam por subtração. Os primeiros operam um aumento (em 
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quantidade, valor ou intensidade) no estado de coisas descrito pelos substantivos 

deverbais a que se aplicam. Os aspectualizadores podem apresentar uma face 

quantitativa e uma face qualitativa, como demonstramos abaixo com exemplos 

extraídos do nosso corpus. Os adjetivos negritados nos enunciados abaixo 

exemplificam, respectivamente, a face quantitativa e a face qualitativa do aspecto.  

 

“Toda a Areia Preta está se valorisando muito. Na praia visinha, Praia-do-
Meio, há uma feira-livre semanal.” (LCC). 

“O Diário havia publicado uma nota — breve trecho da carta do sr. M. 
Bandeira – elogiando o autor d’igual nome e de lápis na munheca” (LCC). 

 

 

Os quantificadores delimitadores também afetam a extensão da classe-

escopo, a qual passa a restringir-se a uma perspectiva específica, genérica ou dada 

por determinado domínio do conhecimento. Os delimitadores de domínio operam em 

função de fornecer ao ouvinte instruções para entender o referente codificado no 

substantivo. Os adjetivos negritados nos enunciados abaixo exemplificam, 

respectivamente, delimitadores específicos, genéricos e de domínio. 

 

“Mas estou sossegado, deve ser muita preocupação pessoal, que ele não 
é sujeito pra briguinhas e coisinhas.” (MA) 

 “Maurilo Lyra escreve-me comprido de Paris. Conta o berreiro contra 
Villas-Lobo e um meio entusiasmo que o maestro está despertando” 
(LCC). 

“Você quer me mandar alguma coisa sobre lendas daí pro Diário Nacional 
publicar na seção literária dos domingos?” (MA ).  

 

No primeiro enunciado, o substantivo preocupação teve sua extensão 

restrita à perspectiva expressa pelo adjetivo pessoal. No segundo, o entusiasmo não 

se mostra em toda a sua intensidade; o adjetivo meio confere um sentido 

aproximativo ao referente desse substantivo. No terceiro enunciado, o adjetivo 

literária restringe a extensão do substantivo seção, moldando sua interpretação à 

área do saber expressa pelo adjetivo. 
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2.6.2.5 Localização espacial e temporal 

 

Essa operação, emprestada de Grize (1990 apud PASSEGGI, 2001), 

localiza os objetos de discurso no espaço e no tempo, indicando as circunstâncias 

nas quais se desenvolvem os processos e os participantes. A localização 

corresponde à relação de contiguidade de Adam (Cf. 2.6.2.7), a qual permite colocar 

o objeto de discurso em relação a determinado tempo (histórico ou individual) ou em 

relação com outros objetos. O texto abaixo ilustra bem essa operação (os grifos são 

nossos): 

“Quanto ao Ascenso esteve aqui, matamos saudades bem. Agora falta 
você me visitar no meu rincão. Infelizmente não tenho prefeito pra 
mostrar as coisas da terra pra você porém tenho eu na minha prefeitura 
de amizade com gordura e que a gente diverte isso garanto que divertirá. 
Não há esperança pra breve duma chegadinha aqui? Eu estou forçando 
pra no fim deste ano lá por dezembro aparecer aí e creio que apareço 
mesmo. Faço assim: vou primeiro pra aí pegar reisados e bois e depois 
não tenho programa direito, irei protelando a vida pra pegar o carnaval do 
Recife, que acha?” (MA). 

 

Os termos destacados situam os objetos de discurso no tempo e no 

espaço. A relação espacial centra-se em estados e cidades do Nordeste. Os 

elementos temporais situam o enunciador no ano de 1928 e o objeto de discurso 

viagem no mês de dezembro deste mesmo ano, estendendo-se até 1929. 

 

2.6.2.6 Conexão 

A conexão é uma operação que assegura o agrupamento das 

proposições-enunciado. Como vimos, essas proposições se organizam em períodos, 

que compõem as sequências. O período é, conforme Adam (2008a), uma unidade 

textual que articula proposições e sequências e resulta das mais variadas formas de 

ligações, incluindo as ligações por conexão, que são asseguradas por conectores. 

Assim, um período pode corresponder a várias proposições, ligadas pelo critério de 

conexão. 

Adam (2008a, [2011] cap. 3) aborda como fatores de textualidade cinco 

tipos de ligação das unidades textuais de base: ligações do significado, ligações do 

significante, implicitações, conexões e sequências de atos de discurso. Aqui vamos 
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reter a conexão; nessa operação, estão os conectores, os organizadores e os 

marcadores (cf. esquema 13, p. 131). Na classe dos conectores, ele distingue três 

tipos de marcadores de conexão: os conectores argumentativos, os organizadores e 

marcadores textuais e os marcadores de responsabilidade enunciativa. Esses 

conectores têm a função de ligação semântica entre palavras, proposições, 

conjuntos de proposições e porções de texto; marcando, assim, uma conexão entre 

duas unidades semânticas. Seu emprego e função variam de acordo com o gênero 

de discurso. Seu funcionamento varia conforme os tipos de textualização, ocorrendo, 

normalmente com mais frequência, em textos descritivos e argumentativos do que 

em textos narrativos. 

Para Adam (op. cit.), os organizadores textuais exercem papel decisivo no 

balizamento dos planos de texto. Dentre esses conectores, ele distingue os que 

ordenam as partes da representação discursiva nos eixos do tempo e do espaço e 

os que estruturam a progressão do texto e a indicação de suas diferentes partes. A 

combinação dos organizadores textuais e temporais tem o condão de ajudar o leitor 

a construir um todo coerente. Dentre os marcadores de escopo de uma 

responsabilidade enunciativa, situam-se os marcadores de quadros mediadores 

(indicando que uma porção do texto não é assumida por aquele que fala, mas 

mediada por uma voz ou PdV oposto). Recorrência a tempos verbais e a conectores 

concessivos são algumas das formas de indicar um quadro mediativo. 

Os conectores argumentativos dependem da estrutura textual (N4 da 

figura 1 – níveis da análise textual dos discursos), da responsabilidade enunciativa 

(N7) e da orientação argumentativa (N8). Eles associam as funções de 

segmentação, de responsabilidade enunciativa e de orientação argumentativa dos 

enunciados. Esses conectores também 

 

[...] permitem uma reutilização de um conteúdo proposicional seja 
como um argumento, seja como uma conclusão, seja, ainda, como 
um argumento encarregado de sustentar ou de reforçar uma 
inferência, ou como um contra-argumento. São postos, nessa 
categoria, tanto os argumentativos e concessivos (mas, no entanto, 
entretanto, porém, embora, mesmo que...) quanto os explicativos e 
os justificativos (pois, porque, já que, se – é que...), o se dos 
hipotéticos reais e ficcionais, o quando dos hipotéticos reais e os 
simples marcadores de um argumento (até [até] mesmo, aliás, por 
sinal, além do mais, não apenas...). (ADAM, 2008a, p.189). 



127 
 

 

Adam (2008a) retém quatro categorias de conectores argumentativos: 

conectores argumentativos marcadores do argumento, conectores argumentativos 

marcadores da conclusão, conectores contra-argumentativos marcadores de um 

argumento forte e conectores contra-argumentativos marcadores de argumentos 

fracos. 

Para ilustrar essa classificação, nos textos abaixo (trechos de cartas de 

Mário de Andrade e de Câmara Cascudo, respectivamente), destacamos e 

numeramos alguns conectores: 

 

“Não respondi antes (1), questão de doença que não mata mas (2) 
maltrata. Me obrigaram a ficar imóvel e deitado o mais que  posso, 
imagine! Agora mesmo estou estendido e por isso (3) mesmo que 
escrevendo a lápis. Só me levanto mesmo por causa de alguma lição 
mais bem remunerada. Estou carecendo de arames pra pagar o médico... 
Então (4) me levanto ganho um pouco e zaz! cama outra vez. Que merda 
de vida levei este ano, é incrível. De primeiro(5) foi um esgotamento 
físico e uma fadiga intelectual horrorosos que fui arranjando, disfarçando 
até as férias de junho. Então (6) descansei bem de seis meses de 
esforços martirizantes, e sarei. Agora (7) bateu mais essa rebordosa! 
Fiquei abatido, palavra. [...] Se (8) por acaso você tiver um encontro 
pessoal ou por carta com o homem das fotografias, fale pra ele que ainda 
não respondi por causa de doença. [...] Aliás (9) o álbum tem muita coisa 
interessante. É verdade que ainda não li nada por causa do tamanhão do 
álbum que não se ajeita com o meu corpo horizontal, porém (10) os 
desenhos e a coleção dos assuntos me interessou vivamente. Inda hei de 
dar pra você uma opinião mais exata quando ler o tal. [...]. Se (11) fizer 
alguma modificação neles me mande que quero tê-los comigo e talvez 
aproveitar um dia, se (12) por aqui sair alguma revista interessante.  [...] 
Mande coisas e cartas. A fala serelepe de você [...] Me diverte e é 
verdadeira, por isso (13) além de divertir comove [...]. Agora ando 
inventando um livro novo, de que não escrevi nenhuma linha ainda porém 
que me parece meu estado atual de sensibilidade e ideia. Veremos. 
Talvez se chame Livro de Amor, não sei... [...] Às vezes me ponho 
matutando no que você estará fazendo, de certo acendeu o cigarro, não, 
está bebendo refresco de abacaxi, debaixo (14) das arvores. [...]. Olhe 
você arranje pra estar em S. Paulo depois (15) do 15 de julho próximo 
ouviu?” (MA). 

 

“Não pense em mim nas dedicatórias. Distribuas em troco miúdo de 

estima impressa entre os mais apressados. Eu tomo o que é meu em V. — 

uma falta grande de espírito e de pensamento. Nós, de bem e de mal, 
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estamos independentes de provas tipográficas para endosso à aliança. V. 

entendeu? Pertenço aos de casa. Primeiros (16) no coração e últimos 

(17) na mesa.” (LCC) 

 

Seguindo classificação de Adam ([2008a] 2001a, p. 179-196) os 

conectores destacados acima podem ser distribuídos nas seguintes categorias: 

 

Organizadores textuais Conectores argumentativos 

organizadores espaciais 14 marcadores do argumento  3, 8, 9, 

11, 12 

organizadores temporais 1, 5, 6, 7, 

15 

marcadores da conclusão  4, 13 

organizadores 

enumerativos 

16,17 contra-argumentativos 

marcadores de um 

argumento forte:  

2, 10 

Quadro 3 – categorias de conectores (quadro adaptado com base em Adam, 2008a). 

 

Neves (2006, p. 223), seguindo linha de orientação funcionalista, entende 

que a conexão, que abrange os mais diversos tipos de estruturação de superfície, é 

especificada por uma relação semântica de junção (ou conjunção). Trata-se, 

segundo a autora, de “[...] um conjunto de relações semânticas entre orações, entre 

complexos oracionais, entre trechos de texto, explicitados por um sem número de 

expedientes”, não apenas pelas conjunções, as quais não são, por si mesmas, 

elementos coesivos. As conjunções são indiretamente elementos coesivos, quando 

no discurso o seu significado faz pressupor a presença de outros elementos. 

Com o surgimento da LT e da Análise da Conversação (AC), muito 

enfoque foi dado à multifuncionalidade das conjunções. Autores como Beaugrande 

(198023), Beaugrande e Dressler (198124), Halliday e Hasan (197625) entre outros, 

lançaram luz sobre a questão da textualidade, focalizando as marcas responsáveis 

pelo encadeamento de segmentos textuais e as diversas relações estabelecidas 

                                                           
23

 BEAUGRANDE, Robert de. Text, discours, and process. London : Longman, 1980. 
24

 _____ & DRESSLER, W. U. Einfhrung in die Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 1981. 
25

 HALLIDAY, M. A. K. & HASAN, R. Cohesion in Spoken and Written Englis. London : Longman, 1976. 
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entre enunciados. Dentre as propriedades do texto, pode se identificar, por exemplo, 

a junção, que abrange conjunção, disjunção e contrajunção. Esses processos de 

sequencialização serão estudados à medida que forem emergindo na análise dos 

nossos dados. Por enquanto convém destacar que os marcadores textuais (ou 

articulares textuais) são multifuncionais e têm constituído importante objeto de 

pesquisa da LT através dos tempos. Assim, ser-lhe-á voltada a devida atenção por 

ocasião da análise das representações discursivas.     

 

2.6.2.7  Relação de analogia 

 

Para Adam (2008a; 2011a; 2011b), essa macro-operação agrupa duas 

outras relações: relação de contiguidade e relação de analogia. A primeira 

corresponde a uma relação espaço-temporal do objeto de discurso. A segunda é 

uma forma de assimilação comparativa ou metafórica que permite descrever o todo 

ou as partes, colocando-os em relação com ouros objetos de discurso. 

Em sua proposta, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) redefinem as 

categorias da ATD, articulando-as com operações lógico-discursivas de Grize 

(1990)26. Assim, os autores retêm, dentro dessa operação, apenas a relação de 

analogia. As circunstâncias espaço-temporais são analisadas na operação de 

Localização (acima descrita). Seguindo esse posicionamento, vamos analisar, por 

meio dessa categoria, relações de analogia, comparação e metáfora. Nos dois 

enunciados abaixo destacamos elementos que evidenciam a relação de analogia, 

ancorando a comparação e a metáfora: 

 

 “Aquela síntese histórica de Natal está simplesmente estupenda como 
estilo vivaz e eficiente. A palavra na mão de você é feito guampa de 
marruá danado, chuça a gente direito mesmo. Se tem uma impressão até 
física, puxa!” (MA). 

“Dos modernos do Nordeste é você incontestavelmente muito superior 
aos outros [...] A fala serelepe de você dá na gente, espeta, pinga, 
chuça, faz cócega, é engraçada e sagui [...]” (MA). 

 

                                                           
26

  GRIZE, J.-B. Logique et language. Paris: Ophrys, 1990. 
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Essa operação será empregada neste trabalho em conformidade com a 

proposta de Adam apenas no que o autor considera como analogia, ou seja, 

associação com outros elementos, geralmente por comparações ou metáforas. 

 

2.6.2.8 Isotopia   

 

No esquema das operações que ligam as unidades textuais de base (cf. 

ADAM, 2011a, p. 131), isotopias e colocações, juntamente com anáforas e 

correferência, figuram como ligações do significado. 

Para Adam, a isotopia é uma categoria semântica que torna possível a 

coerência interpretativa de partes do texto. Em harmonia com Humberto Eco (1985 

apud ADAM, 2011a, p. 147), ele define isotopia como “[...] a constância de um 

percurso de sentido que um texto apresenta quando submetido a regras de 

coerência interpretativa”. Segundo o autor, esse conceito apresenta a vantagem de 

ressaltar a importância do léxico no trabalho interpretativo do leitor. E acrescenta 

que ler um texto é identificar as isotopias que o perpassam e seguir o percurso 

dessas isotopias. Sendo a isotopia entendida como a permanência de um efeito de 

sentido ao longo da cadeia do discurso, essa categoria pertence, pois, ao contexto 

sintagmático. 

Entendemos que isotopia não deve ser confundida com campo 

semântico, embora ambas as categorias se aproximem bastante. A primeira 

categoria – que interessa aos objetivos deste trabalho – tem como propriedade 

fundamental a reiteração de traços semânticos. Para uma melhor compreensão da 

isotopia, faz-se necessário complementar a noção apresentada por Adam com 

outros postulados. Em análise do discurso, isotopia é a recorrência de um mesmo 

traço semântico ao longo de um texto. É a isotopia que dá coerência semântica a um 

texto, que faz dele uma unidade (Cf. FIORIN, 2000). Greimas e Courtés, citados por 

Fiorin (2012, p. 84), concebem-na como “[...] a recorrência, ao longo de uma cadeia 

sintagmática, de categorias sêmicas, que garantem a unidade ao discurso”. Nesse 

sentido, destacamos que o que distingue a isotopia do campo semântico é o fato de 

a isotopia não ter por horizonte a palavra (como é o caso do campo semântico), mas 

o discurso, pertencendo, portanto, à dimensão sintagmática.  
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Em determinados textos há leituras em potencial, ou seja, não há apenas 

uma leitura inscrita. Para Fiorin, é a isotopia que determina as leituras que devem ou 

podem ser feitas de um texto.  Nesse sentido, o autor considera que há textos pluri-

isotópicos, que admitem várias leituras, mas todas elas estão inscritas no texto como 

possibilidades. Essas diferentes leituras podem relacionar-se metafórica ou 

metonimicamente e é a isotopia que determina o plano de leitura, o modo de ler um 

texto e os mecanismos de construção de certos gêneros de discurso. No texto 

humorístico, por exemplo, é a quebra de isotopias, com a escolha da menos 

previsível, que provoca o riso. 
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Capítulo 3 
___________________________________________________________________ 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

 
“É um homem falando que encontramos no mundo, um homem falando a 
outro homem, e a linguagem ensina a própria definição de homem” 

                                                 (E. Benveniste) 

 

 

Nesta seção de nosso trabalho, vamos analisar como Câmara Cascudo é 

representado discursivamente por Mário de Andrade nos vinte anos de 

correspondência. Propomo-nos, pois, analisar como se constroem e se reconstroem 

as representações discursivas de LCC propostas no discurso de MA por meio de 

categorias semânticas, como referenciação (expressões referenciais), predicação, 

modificação (realizada através dos modificadores do referente e modificadores do 

predicado), relação, conexão, isotopia e localização espaço-temporal. Convém 

destacar que essas categorias não atuam isoladamente na interpretação, também 

não serão analisadas necessariamente nessa ordem. Em nossa análise, 

pretendemos descrever e interpretar as representações discursivas focalizadas, 

considerando as significações geradas pela relação dessas categorias.  

 

3.1 Representações discursivas construídas para LCC no discurso de MA  

 

Neste item, serão descritas as representações discursivas de LCC 

construídas no discurso de MA e evidenciadas por meio de categorias teóricas e 

categorias empíricas empregadas para análise dessas representações.   

A representação de Câmara Cascudo proposta no discurso de Mário de 

Andrade é bastante multifacetada: são várias as representações construídas 

discursivamente que é possível inferir a partir dos textos analisados, como por 

exemplo, a representação do homem inteligente. A análise focalizará as 

representações mais expressivas de LCC, como as mais recorrentes ou as que são 

mantidas por maior percurso de tempo. Convém destacar que várias outras 
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representações mais específicas se conectam para compor aquela representação 

que se torna saliente. Examinaremos, pois, essas representações, separando-as por 

temas específicos. Esses eixos temáticos são rotulados conforme a representação 

que se sobressai nos fragmentos, ressalvando-se desde já que há outras Rd a ela 

relacionadas.    

A partir dos dados levantados, foram identificados os seguintes eixos 

temáticos de representações construídas para LCC, a saber: a) representações de 

LCC construídas com o referente “você”; b) representações da forma de se 

expressar de LCC e c) representações da relação de amizade entre LCC e MA. 

Cada seção temática se divide em subseções, organizadas por eixos isotópicos. 

Assim, o primeiro quadro mostra o grupo de categorias temáticas, organizadas por 

recorrências de representações construídas, conforme as categorias gerais: 

semânticas e empíricas. O segundo e o terceiro quadros de categorias temáticas 

foram organizados conforme as categorias empíricas, que foram distribuídas 

conforme temáticas recorrentes. 

Para as categorias semânticas, levaram-se em consideração, na 

organização dos quadros que sintetizam os resultados, os seguintes parâmetros: 

 

a)  As expressões referenciais, identificadas nos quadros, foram classificadas 

com base em Cavalcante (2012), no que concerne à introdução referencial, e 

em Adam (2008a [2011a]), no que diz respeito às anáforas (Cf. item 2.6.2.2, p 

100-106). 

b) A predicação teve como respaldo teórico principal os estudos de Neves 

(2006), conforme descritos no item 2.6.2.3, p. 106-112. 

c) Os modificadores dos referentes foram organizados conforme os estudos de 

Adam (2008a [2001a]) e de Castilho (2010). Os modificadores da predicação 

se respaldam em Adam (2008a [2011a]) e em Passeggi et al (2010), 

conforme o item 2.6.2.4, p. 112-118. 

d) Para as categorias localização espacial e temporal e conexão, tomou-se 

como base Adam (2008a [2011a]) e Passeggi et al (2010), conforme os itens 

2.6.2.5, p. 118 e 2.6.2.6, p. 119-122. 
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3.1.1 REPRESENTAÇÕES DE LCC CONSTRUÍDAS COM O REFERENTE 

“VOCÊ” 

 

Neste item, descreveremos as representações discursivas de Câmara 

Cascudo que são construídas com base na dêixis pessoal, sobretudo a partir do 

pronome você, empregado por MA para se referir ao interlocutor. Os eixos temáticos 

foram definidos com base em características atribuídas ao interlocutor, inferidas com 

base no pronome “você”, empregado por MA para se referir a LCC. Essas 

representações estão sintetizadas no quadro seguinte, organizado conforme as 

temáticas mais recorrentes. 

 

Seções Eixos temáticos Enunciados 

3.1.1.1  Os elogios que tocam (1MA2) 

3.1.1.2  As coisas bem pensadas (3MA1) 

3.1.1.3  A bondade (4MA1), (4MA2) 

3.1.1.4  A hospitalidade (4MA2) 

3.1.1.5  A pressa (5MA1) 

3.1.1.6  A naturalidade (5MA1) 

3.1.1.7  A modernidade (6MA2), (8MA2) 

3.1.1.8  A sensibilidade (7MA2), (8MA2) 

3.1.1.9  O ânimo combativo (8MA1) 

3.1.1.10 A simplicidade (9MA1) 

3.1.1.11  A brasilidade (11MA3) 

(12MA1) 
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3.1.1.12  O folclore (3MA1) (12MA2) 

3.1.1.13 A dispersão (13MA1) 

3.1.1.14  O homem (14MA1) 

3.1.1.15 O retratista (17MA2) 

3.1.1.16  O desprendimento (18MA1) 

3.1.1.17  Vaidade e aristocracia (18MA2), 

(18MA5) 

3.1.1.18  O potencial (18MA3) 

Quadro 4 –  representações de LCC construídas com o referente “você” 

 

3.1.1.1 Os elogios que tocam 

 

(1MA2) Acredite que não me esquecerei mais de você. Não tanto por agradecido. 

Isto é, sim: por agradecido. Gratidão maior que lhe tenho da revelação de mais uma 

inteligência viva e eficaz. Nunca fui caçador de elogios. Criei para meu uso uma 

couraça de tatu onde os elogios resvalam. Mas não há tatu, por mais ressabiado, 

por mais duro de costado que não tenho [sic] o seu calcanhar de Aquiles [...] Meu 

ponto vulnerável é a confirmação das inteligências fortes. Você tocou-me rijo. 

 

O fragmento (1MA2) é introduzido por uma declaração enfática de MA, 

afirmando que não mais se esqueceria de LCC. Essa declaração peremptória 

sinaliza a intensidade da impressão causada pelo natalense na memória do escritor 

paulista, que se diz agradecido pela “revelação de mais uma inteligência viva e 

eficaz”. Esses atributos podem ser interpretados como imagens que vão compor a 

representação que MA começa a delinear do escritor potiguar (V. 3.2.3). Na 

sequência, o missivista informa, por meio de metáforas, que não vive à espreita de 

elogios e, ainda, que não se deixa impressionar com estes. Essa informação, no 

texto, é pertinente, uma vez que o artigo a que se refere (texto que motivou o início 

da correspondência), escrito pelo interlocutor, é bastante pródigo em elogios ao 
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escritor paulista, um dos principais nomes relacionados à Semana de arte Moderna. 

Em seguida a essa informação, vem uma ressalva, operada pelo conector 

argumentativo mas, introduzindo argumento mais forte. Esse elemento, no texto, 

opera uma relação contrajuntiva, que orienta a leitura para conclusão contrária à 

esperada, relativizando o sentido do período anterior. Ou seja, mesmo recebendo 

com certa restrição os elogios a ele dirigidos, o enunciador se diz sensibilizado por 

aqueles do articulista, os quais tocaram o seu ponto vulnerável: “a confirmação das 

inteligências fortes”.  

O conector argumentativo “mas” tem, no texto, a função de assinalar um 

argumento forte (cf. ADAM, 2008a [2011a]), a ressalva, orientando para a conclusão 

de que aqueles elogios não resvalariam. Com isso, o enunciador ressalta que, 

embora não costume se impressionar com os elogios recebidos, o artigo do 

nordestino tocou seu “calcanhar de Aquiles”. Este argumento prevalece sobre o 

anterior e reforça a ideia da inteligência forte do nordestino. O enunciador poderia 

dizer apenas que o texto do interlocutor o sensibilizara, mas prefere destacar que 

esse fato não era comum, já que a “couraça de tatu” fazia os elogios resvalarem, o 

que não aconteceu com os elogios do natalense, posto que resultantes de uma 

inteligência forte. Queremos chamar a atenção para as metáforas empregadas pelo 

escritor paulista. Esse recurso intensifica, com o emprego das imagens empregadas, 

o sentido do enunciado, enfatizando a aceitação dos elogios de LCC. A metáfora da 

“couraça de tatu” representa um obstáculo, que adquire, no texto, o sentido de 

bloqueio, barreira que pode representar o ceticismo do autor em relação aos elogios 

lisonjeiros que recebia, impedindo-o de entusiasmar-se com eles. A metáfora do 

“calcanhar de Aquiles”, uma das mais populares sobre a fragilidade do ser humano, 

que significa o ponto mais vulnerável de uma pessoa – o de MA, construído no seu 

discurso, seria a confirmação das inteligências fortes –, sinaliza que ele foi tocado, 

no seu ponto vulnerável, pela inteligência de LCC, ou seja, o natalense caiu nas 

graças do paulista.   

 

3.1.1.2 As coisas bem pensadas 

(3MA1) Gostei de saber que você (você = tu) está folclorizando. Isso mesmo. 
Trabalhe e mande as coisas que fizer. Me interessam formidavelmente porque são 
inteligentes, bem pensadas, ditas com leveza, graça. 
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Em (3MA1), MA declara sua satisfação com o fato de LCC estar 

escrevendo sobre temas relacionados ao folclore. Para se referir a isso, ele emprega 

a forma verbal “folclorizar”, neologismo que remete à produção literária do natalense. 

Em seguida, esse objeto de discurso é recategorizado, e a estratégia utilizada por 

MA para remeter a esse referente é a palavra “coisas”. Nenhum outro substantivo 

poderia substituir com êxito, nesse contexto, o termo utilizado. “Coisas” abrange um 

amplo universo de atividades intelectuais, podendo incluir diferentes gêneros 

literários, não apenas os poemas. A escolha dessa expressão recategoriza o 

referente e ativa as características que o autor quer ressaltar, uma vez que abre 

espaço para fazer avaliação desse objeto. A esse referente segue uma série de 

modificadores avaliativos: “inteligentes, bem pensadas, ditas com leveza, graça”.  A 

seleção desses modificadores é feita de acordo com a orientação argumentativa que 

MA pretende imprimir ao seu texto: fazer avaliação positiva da forma de expressar 

de LCC. 

 

3.1.1.3 A bondade 

(4MA1) Luís do coração,  
como você é tão bom pra mim! Cada carta de você é um carinho descansante pra 
mim, fico feliz. Deus lhe pague. 
 
(4MA2) E a sua casa que você não se cansa de me oferecer em Natal... Como você 
é bom pra mim! Se fosse possível não imagine que eu esperaria repetição e convite 
não. Iria mesmo. 

 

Em (4MA1) e (4MA2), a característica que sobressai como representação 

de LCC é a bondade. Nos dois fragmentos destacam-se as expressões “como você 

é (tão) bom pra mim”, seguidas de exclamações que exprimem o entusiasmo e a 

emoção do enunciador. MA mostra-se entusiasmado com a generosidade, a 

bondade do amigo demonstrada para ele, e emprega nos dois fragmentos o adjetivo 

prototípico para destacar esse traço positivo do potiguar. O valor exclamativo dessas 

construções produz efeitos positivos de afetividade, que intensificam o conteúdo 

proposicional e destacam a expressão da emoção do enunciador. Nas proposições 

de (4MA1), bem como nas duas primeiras de (4MA2), a Rd de Cascudo constrói-se 

com base no pronome dêitico “você”. Na primeira proposição de (4MA1), “você” é 

tematizado na posição de sujeito e se destaca no início da frase como tema, seguido 
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de uma predicação a seu respeito. Na segunda proposição, “você” aparece na 

estrutura de locução adjetiva e atribui traços semânticos ao referente “carta”, 

conferindo-lhe ideia de posse. Em (4MA2), “você” é colocado na posição de sujeito, 

seguido de uma predicação sobre ele, nas duas ocorrências. 

 

3.1.1.4 A hospitalidade 

(4MA2) E a sua casa que você não se cansa de me oferecer em Natal... Como você 
é bom pra mim! Se fosse possível não imagine que eu esperaria repetição e convite 
não. Iria mesmo. 

 

Em (4MA2), a estrutura topicalizada destaca o referente “casa” como 

tópico discursivo.  Esse objeto, evidenciado no início da frase, ancora a ação do 

sujeito “você”: oferecer a casa. O recurso metonímico, que permite estender o 

sentido da palavra “casa” para lugar de hospedagem ou acolhida, realça, com o 

emprego de substantivo concreto, o efeito da emoção na memória do interlocutor.  A 

expressão “não se cansa” aspectualiza a predicação, acentuando a repetição da 

ação. Essas expressões constroem imagens que levam a inferir para o interlocutor 

uma representação que remete à hospitalidade. E é por causa desse gesto de 

hospitalidade do amigo que Mário declara a bondade deste para com ele, 

representação que reitera a Rd construída em (4MA1), exprimindo toda a sua 

satisfação.    

 

3.1.1.5 A pressa 

(5MA1) Às vezes tenho impressão que você escreve um pouco depressa os seus 
versos e deixa como saíram sem se importar mais com eles [...] Você é tão natural 
tão verdadeiro nestes poemas que a gente quase que não escuta a dicção de você 
porque ela desaparece e fica a impressão o quadro que você descreveu vibrando 
sozinho desimpedido e bonito.  

 

Em (5MA1), MA chama a atenção do amigo para a forma apressada de 

escrever. De forma bastante sutil, atenuada pelo modalizador “tenho impressão”, o 

enunciador aponta para a falta de revisão dos versos escritos por Cascudo, 

sugerindo a ausência dessa prática nos textos do potiguar. O emprego metafórico da 
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forma verbal “saíram” sugere a prática de uma escrita improvisada e resultante de 

entusiasmo momentâneo. A anáfora pronominal fiel “eles” garante a continuidade 

referencial da designação do objeto “os seus versos” e ancora a predicação “sem se 

importar mais”, indicando a falta de revisão e reelaboração desses versos. O 

determinante possesivo “seus” ancora-se no interlocutor, especificando o objeto de 

discurso “versos”. Dessa forma, a correferência exerce papel de aporte para novas 

informações, mantendo a isotopia e a progressão do discurso por retomadas do 

objeto e acréscimos de novas informações a ele relacionadas, as quais permitem ao 

texto avançar em nova direção.   

 

3.1.1.6  A naturalidade 

 

(5MA1) Às vezes tenho impressão que você escreve um pouco depressa os seus 
versos e deixa como saíram sem se importar mais com eles [...] Você é tão natural 
tão verdadeiro nestes poemas que a gente quase que não escuta a dicção de você 
porque ela desaparece e fica a impressão o quadro que você descreveu vibrando 
sozinho desimpedido e bonito.  

 

Em (5MA1), a proposição “Você é tão natural tão verdadeiro...” 

estabelece uma relação predicativa entre o referente “você” e os modificadores 

“natural” e “verdadeiro”, de modo que esses predicadores são postos como 

modificadores do referente você por meio da operação de modificação.  A 

representação que se constrói em (5MA1), por meio dessa operação, é posta numa 

relação de causalidade, cujo efeito é delineado na analogia com outros elementos: 

expressão e quadro.  Ancorados, em uma perspectiva metafórica, num domínio 

sonoro, esses elementos constroem o quadro de referência para a representação de 

LCC, ancorada na naturalidade e autenticidade do estilo do escritor. A metáfora do 

quadro “vibrando sozinho desimpedido e bonito” acrescenta um aspecto emocional 

àquilo que é dito, reforçando a ideia de naturalidade da escrita de LCC. Destaque-

se, também, o emprego metafórico dos verbos “escuta” e “desaparece” trazidos ao 

texto para dar mais visibilidade ao objeto “dicção”, caracterizando-a como amena e 

aprazível. 
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3.1.1.7 A “modernidade” 

(6MA2) Dos modernos do Nordeste é você incontestavelmente muito superior aos 
outros, sem mesmo, dentre os que eu conheço, possibilidade de comparação. [...] 
Mande coisas e cartas. A fala serelepe de você dá na gente, espeta, pinga, chuça, 
faz cócega, é engraçada e sagui. Me diverte e é verdadeira, por isso além de divertir 
comove. 

(8MA2) Falar nisso, os “Atos dos Modernos” que você publicou em Letras Novas são 
um achado. Está finíssimo como invenção [...]. De moderno mesmo só você. Pela 
sensibilidade pelo inédito da invenção, pelo cortante e incisivo da expressão. Gostei 
de verdade dos “Atos dos Modernos”. 

 

Nos fragmentos (6MA2) e (8MA2) Cascudo é tematizado como moderno, 

numa relação de analogia com outros escritores. Em (6MA2), a representação do 

natalense é construída por uma relação de comparação em que LCC é colocado em 

posição de superioridade. A comparação é feita com os modernos do Nordeste, 

deixando subentendida a informação de que LCC também era moderno (na acepção 

literária da palavra), estratégia que, além de acrescentar informações novas, permite 

que estas sejam postas como verdadeiras, irrefutáveis. Essa intenção de tornar os 

elogios verdadeiros fica patente quando o enunciador ressalta que não está fazendo 

elogios, mas falando a verdade. Essa comparação é posta também de forma 

duplamente modalizada pelos advérbios modalizadores/intensificadores 

“incontestavelmente” e “muito”, que modificam, respectivamente, o verbo (“é”) e o 

adjetivo (“superior”), intensificando suas propriedades. A comparação, feita em 

termos de superioridade, é, em seguida, contradita pelo próprio enunciador, que 

afirma não haver possibilidade de comparação. Ou seja, ao mesmo tempo em que 

opera a comparação, ele diz que ela não é possível, para reafirmar de forma 

absoluta o dito anterior, ou seja, reafirma a superioridade de forma absoluta. LCC é 

tão superior, que anula a possibilidade de comparação, pois não há quem com ele 

possa competir no referido aspecto. Após fazer a apreciação avaliativa do amigo, 

MA pede-lhe que envie “coisas e cartas”, retomando o referente “coisas” introduzido 

em (3MA1) e, em seguida, introduzindo novo referente “fala”.     

Em (8MA2) é construído um referente para Câmara Cascudo: ele é 

moderno, ou melhor, modernista, na acepção literária da apalavra. Em 1926, no 

auge do movimento Modernista, quatro anos depois da Semana de 22, muitos 

escritores se esforçavam para se modernizarem, pois ser moderno era a grande 
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realização do momento para poetas e escritores. A partir do texto, pode-se elaborar 

uma representação de moderno para o autor da carta, que inclui sensibilidade, 

ineditismo, estilo incisivo, direto. Há também uma atitude avaliativa do autor, que 

permite construir uma representação de criatividade, inventividade e grandeza 

estética. Por possuir esses atributos, LCC se enquadraria no novo estilo. Em uma 

perspectiva mais ampla, pode-se considerar que “moderno” também inclui a 

brasilidade e o folclore. Há, também, nesse fragmento uma comparação, embora 

não estejam explícitos todos os elementos dessa relação, entre LCC e outros 

escritores contemporâneos. Nessa relação, o interlocutor é posto, mais uma vez, 

como superior no que se referia a dogmas do Modernismo. Os outros se esforçavam 

por se modernizarem, mas só o escritor potiguar atendia aos padrões do novo estilo 

literário. 

 

3.1.1.8 A sensibilidade 

 

(7MA2) A sua opinião sobre a mentalidade de Recife... engraçado  é que eu vinha 
tendo faz muito tempo já a mesma sensação. Você compreende: por enquanto não 
posso ter opinião porque não vi não li, porém tenho a mesma sensação pelo pouco 
que sei e vi. E sobretudo me parece gente sem sensibilidade nova, sem esta 
agilidade intelectual desabusada que é tão característica do nosso tempo e que você 
tem. 

(8MA2) Falar nisso, os “Atos dos Modernos” que você publicou em Letras Novas são 
um achado. Está finíssimo como invenção [...]. De moderno mesmo só você. Pela 
sensibilidade pelo inédito da invenção, pelo cortante e incisivo da expressão. Gostei 
de verdade dos “Atos dos Modernos”. 

 

Em (7MA2) e (8MA2), a sensibilidade se destaca como traço de LCC. 

Essa qualidade agrada o paulista e se revela como característica do estilo 

modernista. Em (7MA2), a estrutura topicalizada que introduz o período funciona 

como tema da sequência, servindo como ponto de partida para as informações que 

seguem. Nesse fragmento, a Rd discursiva de Cascudo é construída por meio da 

predicação e da modificação. A escolha do verbo ter permite atribuir propriedades ao 

nome complemento, qualificando o seu referente.  Nesse caso, o verbo e seu 

complemento determinam a estrutura argumental, resultando uma construção em 

que o nome/complemento é o responsável pela determinação dos papeis 



142 
 

semânticos dos argumentos (cf. NEVES 2006). Ao empregar essa estrutura, foi 

possível ao enunciador atribuir propriedades ao referente “agilidade”, qualificando-o 

como “intelectual, desabusada”, “tão característica do nosso tempo”. Essas 

propriedades constroem a Rd de LCC nesse enunciado: um escritor com 

“sensibilidade nova” e “agilidade intelectual”. Esses atributos são reiterados em 

(8MA2), destacando mais uma vez a sensibilidade do escritor potiguar. 

 

3.1.1.9 O ânimo combativo 

(8MA1) Como você vê isto aqui está uma gostosura de atividade e luta. Imagino 
como você não havia de gozar, você que é tão combativo e tão vivo nos ataques. 

 

Em (8MA1), observa-se uma convergência de palavras quanto ao sentido. 

O enunciador faz referência a algumas controvérsias, ataques e contra-ataques 

entre o grupo de modernistas paulistas e, em seguida, categoriza essas ações como 

“atividade e luta”. Nessa associação de sentidos, LCC é representado como 

“combativo e vivo nos ataques”. A escolha lexical do adjetivo combativo é motivada 

pelo contexto semântico e pela intenção do enunciador, sinalizando o seu desejo de 

qualificar de forma positiva um aspecto do temperamento do amigo. A afirmação 

avaliativa constitui-se com os atributos “combativo e vivo”, que expressam a Rd de 

Câmara Cascudo nesse fragmento. O elemento avaliativo “combativo” adquire na 

interação o sentido de fervoroso, veemente, entusiasta; o atributo “vivo” vem reiterar 

as Rd construídas em (1MA1) e (11MA1) para o estilo vivaz; em (1MA2) para a  

inteligência viva e em (2MA1) para a representação da linguagem enérgica, que 

pode ser entendida como atributo de uma pessoa viva e combativa. 

Nesse fragmento, assim como no enunciado (7MA2), a Rd de LCC é 

construída, sobretudo, pela modificação (por meio dos modificadores dos referentes 

e dos processos). Propriedades como “agilidade intelectual desabusada” e 

“combativo e vivo nos ataques” são imagens que constroem a representação do 

enunciatário, tal como o enunciador a concebe e reproduz em seu discurso. As 

imagens atributivas a LCC, criadas no discurso de MA, remetem à construção da Rd 

do intelectual ousado e combativo, inteirado dos acontecimentos do seu tempo. 



143 
 

Mário entende que LCC teria prazer em participar das discussões acaloradas que se 

travavam no contexto literário da grande metrópole.   

3.1.1.10 A simplicidade 

 

(9MA1) Agora mesmo escrevi um artigo pra Mocidade sobre as Tendências da 
Poesia Modernista no Brasil, só citei dois poemas e um deles é o primeiro daqueles 
três que você me mandou, se lembra? Acho mesmo que você devia continuar essas 
impressões de agreste tão sugestivas e tão simples.  

 

Em (9MA1), MA informa ao amigo que citara, em artigo a ser publicado, 

um dos seus poemas. Na segunda proposição, esse referente é retomado por 

anáfora pronominal “essas impressões de agreste”. A escolha dessa forma anafórica 

remete a uma atitude axiológica do enunciador, indicando o seu ponto de vista sobre 

o objeto de discurso. A Rd construída para os escritos de LCC ancora-se na 

modificação, que qualifica o referente como “impressões de agreste tão sugestivas e 

tão simples”. A oposição entre os dois modificadores “sugestivas” e “simples” cria um 

efeito de sentido que remete à representação construída para o objeto linguagem 

em (2MA1). Assim como a linguagem simples e eficaz, as impressões sugestivas e 

simples seduzem o enunciador, levando-o a considerá-las como realizações que 

expressariam as tendências do Modernismo. Dessa forma, MA aconselha LCC a 

continuar escrevendo versos, mostrando a necessidade desses escritos. Esse efeito 

de sentido é obtido pelo emprego da forma verbal “devia”, modalizador deôntico que 

exprime necessidade/obrigatoriedade. As propriedades “sugestivas” e “simples” 

remetem para a poeticidade e simplicidade da linguagem do texto de Cascudo. 

“Sugestivas” adquire o sentido de metafóricas, plurissignificativas. Já a simplicidade 

sugere, em contrapartida, a clareza e a concisão vocabular.   

A operação de localização situa o objeto no presente, tempo da 

enunciação, e no espaço, território brasileiro. Os elementos de localização temporal 

e espacial, respectivamente, “Agora mesmo” e “no Brasil”, localizam o fato no tempo 

e no espaço. O tempo é o do enunciador, que toma como ponto de partida o “agora” 

da enunciação. Assim, a expressão referencial dêitica “agora” remete a um referente 

cuja imagem pode ser apreendida no tempo da fala, momento da escrita do texto 

pelo enunciador, e não da sua recepção pelo coenunciador.      
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3.1.1.11 A brasilidade 

 

(11MA3) Os outros são paulistas, são daqui mesmo e você é brasileiro; e de tão 
longe um dia me ofereceu mão tão apertando que me deu confiança verdadeira. 

(12MA1) Segunda passada o Andrade Murici veio aqui em casa me visitar e sube 
que ele conhece você. Me falou que você não pode se adaptar em parte nenhuma 
só aí no Nordeste, é verdade? Achei isso como traço psicológico adorável. 

 

Em (11MA3), a construção da Rd de LCC se realiza principalmente pelas 

categorias de modificação e localização espacial, que se ancoram na tematização e 

na relação de comparação, para delinear a “imagem” do amigo confiável e fiel. A 

comparação com os outros amigos se baseia na oposição entre as nacionalidades 

brasileira e paulista. Para indicar a procedência dos outros amigos, MA emprega o 

dêitico espacial “daqui”, tomando como referência o lugar da enunciação, 

confirmando a informação expressa pelo adjetivo pátrio “paulistas”. Quanto ao amigo 

nordestino, MA o qualifica como “brasileiro”, incluindo nessa qualificação significação 

que vai além daquela que se inscreve na acepção usual do termo. Para MA, 

brasileiros eram todos os que se encontravam na grande vastidão do Brasil que ele, 

Mário, não conhecia, principalmente os que procediam do Norte/ Nordeste. O amigo 

natalense era brasileiro, brasileiro de terras longínquas, brasileiro que num gesto de 

amizade tornara-se confiável. Talvez tenha sido essa brasilidade o que motivou a 

amizade de Mário de Andrade, já que esse princípio era muito caro aos modernistas, 

retomando uma questão essencial para a formação da literatura brasileira.  

Em (12MA1), a representação construída para LCC se apoia em fonte de 

saber que não é a do enunciador: é atribuída a outro enunciador por meio do 

discurso indireto com verbo no pretérito perfeito (“falou”), que marca a asserção.  A 

declaração é feita com verbo no presente (“(não) pode se adaptar”), emergindo um 

enunciador mais engajado, que deseja comprovar a veracidade da informação 

através da pergunta “é verdade?”. Em seguida, como se presumisse uma resposta 

afirmativa a sua indagação, o enunciador se engaja e manifesta sua atitude 

axiológica em relação ao que enuncia. A retomada anafórica pelo pronome 

demonstrativo “isso” transforma o objeto de discurso em um referente identificável 

(“traço psicológico”), o que permite ao enunciador fazer avaliação desse referente, 

atribuindo-lhe a propriedade “adorável”. A forma verbal “achei” sinaliza a presença 
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avaliativa do enunciador, que analisa de forma positiva o referente sumarizado pelo 

pronome “isso”. MA gosta de saber que o amigo era apegado às raízes, à terra 

natal, no caso, o espaço referido pelo dêitico espacial “aí”: o Nordeste. 

 

3.1.1.12 O folclore 

(3MA1) Gostei de saber que você (você = tu) está folclorizando. Isso mesmo. 
Trabalhe e mande as coisas que fizer. Me interessam formidavelmente porque são 
inteligentes, bem pensadas, ditas com leveza, graça. 

(12MA2) Você tem recolhido lendas e tradições aí do Nordeste. Meu livro já está 
escrito porém tenho ainda um ano pra matutar sobre ele e modificá-lo à vontade. Eu 
queria botar uma lenda aí do Nordeste nele, você não pode me ceder uma das que 
recolheu? Quero uma bem lírica, sentimental si for possível. Enfim, o mais lírica 
possível. Escolha das que você tem umas duas ou três e me mande. 

 

Em (3MA1) e (12MA2) a Rd que se pode construir para LCC remete ao 

gosto do potiguar por temas ligados ao folclore. Em (3MA1), para se referir ao fato 

de LCC estar escrevendo sobre temas relacionados a costumes populares, MA 

emprega a forma verbal “folclorizar”, emprestada do próprio LCC (o termo 

“folclorizar” foi empregado por LCC em carta anteriormente enviada ao amigo 

paulista). Em suas cartas, o escritor paulista sempre deixava transparecer, implícita 

ou explicitamente, que tinha particular interesse sobre esses temas. É interessante 

observar a escolha lexical do verbo. Em carta anterior, o natalense enviara um dos 

seus poemas ao escritor paulista, informando que estava “folclorizando”. Mário 

retoma o referente com a mesma expressão usada pelo interlocutor, a forma 

“folclorizando”, talvez como uma maneira de revelar suas preferências literárias.  

Hoje o nome Câmara Cascudo é tido como uma das maiores autoridades 

em folclore nacional. Alguns críticos atribuem essa vertente literária do natalense ao 

contato com Mário de Andrade. Não nos interessa discutir aqui a veracidade dessa 

informação. Em relação à predicação “está folclorizando”, MA se refere a ela como 

algo que lhe agrada e, em ato diretivo (Cf. ADAM, 20011), incentiva o amigo a 

trabalhar sobre o tema e lhe enviar essa produção.  

Em (12MA2), MA afirma que o amigo vinha recolhendo lendas e 

tradições. A locução verbal “tem recolhido” evidencia o tempo, indicando a repetição 

do evento, com ideia de frequência. Em seguida, MA pede a LCC que lhe ceda uma 
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das lendas que recolheu, empregando o pretérito perfeito, que indica a certeza do 

fato e sinaliza que o enunciador tinha por certo o resultado da ação do amigo. Isso é 

confirmado na última proposição do período, quando MA emprega a forma verbal no 

presente: “Escolha das que você tem [...]”. Essa leitura permite inferir que MA tinha 

conhecimento de que LCC já tinha recolhidas algumas lendas e tradições do 

Nordeste e que continuava a busca por essas narrativas folclóricas. Para formalizar 

o pedido, MA opta pela estrutura com a forma verbal “pode”, o que confere polidez 

ao enunciado. Mas, no final do período, MA é categórico ao procurar fazer com que 

o amigo realize o que ele deseja. Assim, lança mão da estrutura com ato diretivo 

“Escolha das que você tem [...] e mande” e verbos no imperativo, que termina por 

mascarar a polidez do pedido anterior. 

 

3.1.1.13 A dispersão  

(13MA1) Praquê que você em vez de dar fim pras Lendas e Tradições já 

encaminhadas se mete fazendo mais projeto de livro e inda mais o enorme do livrão 

em três volumes que projetou? Que o projeto é cotuba nem se discute porém o que 

vejo nessa porrada de projetos encolarados é o espírito dispersivo se intrometendo 

na dança e não deixando você puxar fieira direito. Tome cuidado com isso. 

 

Nesse fragmento, o tema gira em torno do projeto de LCC de esboçar um 

livro em três volumes. Trata-se do projeto de construir uma história do Rio Grande 

do Norte. Esse projeto é representado pelo enunciador por categorização e 

retomado como “livrão” para designar sua dimensão. MA elogia o projeto, sugerindo 

que era ousado, mas essa qualificação é logo relativizada pelo conector “porém”, 

prevalecendo o argumento de que aquela ideia expressava uma dispersão do 

amigo. O conector “porém” segmenta o enunciado em duas Rd, cada uma com uma 

orientação argumentativa diferente. “Porém” indica, no texto, a orientação 

argumentativa preponderante: chamar a atenção para a dispersão. Ou seja, MA 

elogia o projeto, mas em seguida essa qualificação é relativizada por meio do 

emprego do conector porém, fazendo sobressair a representação do espírito 

dispersivo.  

A designação do referente como “espírito dispersivo” ativa a 

representação de LCC como desconcentrado, não ordenado, assistemático. Essa 
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representação se constrói por meio da metáfora, analogia com dança, que motiva a 

escolha da expressão “puxar fieira”, cujo sentido remete a falta de ordem, de 

sistematicidade. O emprego da metáfora “o espírito dispersivo se intrometendo na 

dança” intensifica o efeito de sentido da ideia de dispersão, remetendo à 

possibilidade de esse comportamento vir obstar o bom andamento dos trabalhos do 

autor, o que é ratificado com a segunda metáfora “não deixando você puxar fieira 

direito”. Para MA, a disciplina era um dos elementos caracterizadores do espírito 

moderno. Por isso, essa dispersão do amigo é vista como aspecto negativo. 

O enunciado de (13MA1) permite identificar a presença de outras vozes 

que o locutor traz ao seu discurso como ponto de partida para suas apreciações. 

Assim, ele acolhe e até reforça a afirmação de que o projeto é audacioso (“Que o 

projeto é cotuba nem se discute”), mas em seguida, ele relativiza esse argumento, 

com o auxílio do conector “porém”, fazendo prevalecer a ideia de que a prudência 

seria mais necessária naquele momento. MA elogia o projeto, mas alerta o amigo, 

numa espécie de sobreaviso, para o cuidado de não cair na dispersão.   

 

3.1.1.14 O homem 

(14MA1) É bom encontrar um homem como você, que soube ser eficaz na sua 
própria terra e aí ficar vivendo, pra comentar um bocado essa coisa horrorosa que 
está se passando por aqui. 

 

Em (14MA1), LCC é representado, sobretudo, por categorização. A 

representação se constrói não mais por metonímias, fragmentação do todo em 

partes. Temos a qualificação do todo: o homem. A Rd construída para LCC em 

(14MA1) aponta para a inteligência eficaz da primeira carta (1MA2), representação 

que é confirmada reiteradamente pelo qualificativo eficaz e outros adjetivos do 

mesmo campo semântico. Para construir essa Rd, o enunciador empregou a relativa 

predicativa “que soube ser eficaz”. Essa construção, além de modificar o referente, 

introduz novas ações: “soube”, “continuar vivendo”. O “homem que soube ser eficaz” 

recupera a representação da “inteligência eficaz” (1MA2), da “linguagem eficaz” 

(2MA1) e do “estilo eficiente” (11MA1). Nessa isotopia, a representação de eficaz é 

confirmada numa sequência, que qualifica, de forma positiva, o homem de 

inteligência eficaz, com linguagem eficaz e estilo eficiente. A escolha dos 
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qualificativos para aspectualizar os objetos de discurso engaja o enunciador e 

sinaliza os valores em que se apoiou para a sua descrição, revelando um 

posicionamento axiológico. Nesse sentido, no homem inteligente MA encontra o 

amigo com quem pode abrir o coração e compartilhar suas aflições, preocupações e 

inquietudes.  

 

3.1.1.15 O retratista 

(17MA2) O retrato, você é retratista bom, está muitíssimo parecido e ponhamos que 
regularmente favorecido, o que vai em conta, não da amizade, o que era insulto, 
mas em conta da perfeita compreensão que entre nós existe, e que de dois literatos 
que se escrevinhavam cartas, acabou fazendo esta amizade de hoje, mais que 
admirável, verdadeiramente necessária para mim. 

 

O objeto de discurso que abre o período em (17MA2) é designado, por 

pré-tematização, como “retrato”. O referente dessa expressão diz respeito à síntese 

bibliográfica, intitulada “Mário de Andrade”, que LCC escreveu sobre MA e publicou 

no Boletim do Ariel. Essa iniciativa do amigo muito agradou ao escritor paulista, que 

demonstra todo o seu entusiasmo no texto da carta (17MA). O objeto que abre o 

período não é o tema da descrição, ele surgiu para ancorar a avaliação do referente 

“você” pela operação de modificação, que é realizada pelo recurso ao verbo ser com 

o qualificador “bom”, delineando uma avaliação positiva do escritor natalense. 

Colocado em posição de tópico, o referente “retrato” é tematizado e serve como 

ponto de partida do enunciado. Essa estrutura permitiu dar ênfase, colocando em 

início de frase, a um elemento que não é o sujeito sintático. Nesse enunciado, a Rd 

que é possível construir para LCC remete à habilidade do escritor na descrição de 

aspectos da personalidade, do comportamento e da obra literária do amigo paulista.  

 

3.1.1.16 O desprendimento 

(18MA1) Você ter me vindo pedir qualquer serviço pra ganhar me doeu 
completamente porque sei você não fazia isso se não estivesse em forte apuro. 
Você foi sempre, dentre os amigos que tenho por aí tudo, um dos que, não sendo 
ricos, nunca me pediram coisa nenhuma. 

 



149 
 

Nesse fragmento, evidencia-se a representação de LCC construída com o 

dêitico “você”. Esse referente ocorre nas três proposições do período. Na primeira 

ocorrência situa o tema da predicação: o gesto de LCC de pedir favor, o que 

sensibilizou o amigo. Na segunda proposição, iniciada com o conector explicativo 

“porque”, MA justifica o motivo da sua comiseração: presumira que o amigo estava 

em forte apuro. Na última proposição, ele explica que foi levado a deduzir que LCC 

estava em situação difícil, baseado no fato de o nordestino nunca haver lhe pedido 

coisa alguma. A representação que se infere dessas proposições é de uma 

personalidade sem apego a bens materiais. Na terceira proposição do período, com 

a estrutura concessiva “não sendo rico”, fica subentendida a informação de que LCC 

não era rico no tempo da enunciação e não costumava pedir favor daquela natureza 

ao amigo paulista. Assim, MA entendera que esse pedido só poderia ter emergido 

de uma situação de emergência. Há, também, a possibilidade de se construir, com 

base nas imagens sugeridas nesse enunciado, outra representação, ancorada no 

orgulho ou vaidade do nordestino (Rd que é construída em (18MA2)). O fato de 

nunca pedir favores dessa natureza pode ser indício de uma personalidade vaidosa, 

cerimoniosa ou tímida. Nossa interpretação não exclui as duas possiblidades, mas 

descartamos a provável timidez, posto que esta não se confirma em nenhum dos 

textos analisados.  

 

3.1.1.17 Vaidade e aristocracia 

 

(18MA2) Porque não terei sido totalmente franco? Meu Deus! Nem sei bem... Um 
pouco de fadiga, um pouco medo de ferir você porque sinto você um bocado 
vaidoso, talvez erre. 

(18MA5) Abandone esse ânimo aristocrático que você tem e enfim jogue todas as 
cartas na mesa, as cartas do seu valor pessoal que conheço e afianço, em estudos 
mais necessários e profundos. 

 

Em (18MA2) e (18MA5), LCC é representado, sobretudo, por meio da 

modificação. Essa categoria permite avaliar os traços escolhidos pelo enunciador 

para representar o escritor natalense. A escolha do qualificador “vaidoso” (18MA2) 

implica um juízo de valor por parte do locutor, revelando seu ponto de vista sobre o 



150 
 

amigo, que ele julga vaidoso. A essa característica do amigo, MA atribui o fato de 

não ter sido franco com ele antes. A justificativa é introduzida pelo operador porque, 

que abre nova enunciação com base na asserção anterior. Por considerá-lo vaidoso, 

MA não teria falado abertamente sobre os seus escritos, para não magoá-lo. A Rd 

construída para LCC que se pode depreender desse fragmento é ancorada nos 

traços vaidade e sensibilidade. Esta última propriedade pode ser inferida do texto de 

MA, quando este confessa que teve medo de ferir o amigo. Convém chamar a 

atenção para a forma verbal “sinto”, que poderia ser substituída por qualquer outra 

forma como percebo, julgo, considero, presumo. Mas todas essas formas parecem 

menos suave do que a empregada pelo autor. Para atenuar ainda mais as suas 

asserções, MA emprega o modalizador “talvez”, manifestando dúvida ao colocar o 

enunciado ao nível do parecer. Com essa estratégia, o enunciador finge não assumir 

totalmente o seu discurso, já que esse período estava apenas iniciando uma série 

de declarações bastante contundentes. Convém destacar que essa não é, 

necessariamente, uma característica real do escritor natalense, mas uma imagem 

que o enunciador, enquanto autor da enunciação, tem do amigo e que permite 

construir uma representação para ele no seu discurso.  

Em (18MA5), a forma verbal no imperativo introduz um aconselhamento 

para o amigo abandonar o “ânimo aristocrático”, propriedade que está em relação 

isotópica com o qualificativo vaidoso de (18MA2).  A operação de qualificação para 

o referente “ânimo” é realizada pela estrutura com verbo ter mais objeto sintagma 

nominal. Essa estrutura, além de atribuir uma qualificação por meio da relação 

predicativa, permite a adjetivação do nome “ânimo”, que passa a ser qualificado 

como “aristocrático”. MA ainda exorta o amigo a jogar “todas as cartas na mesa”, 

cartas que ele, Mário, conhecia e, assim, endossava. A expressão idiomática traz a 

imagem de jogar, na acepção de atirar, arremessar, remetendo à ideia de ação. 

Essa metáfora manifesta a opinião que MA tinha de LCC e que, conhecendo sua 

capacidade, poderia afiançá-la, caso o amigo se dispusesse a empregar essa 

capacidade “em estudos mais necessários e profundos”. O que fica pressuposto 

dessa afirmação é que, na opinião do paulista, os estudos que LCC vinha 

apresentado não tinham essas características. A forma verbal no imperativo 

(“Jogue”) – verbo de movimento, empregado metaforicamente – indica não apenas o 

conselho, mas um apelo à ação.  
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A representação que é construída para LCC nestes fragmentos é inferida 

do adjetivo “vaidoso” e do sintagma nominal “ânimo aristocrático”, que conotam 

inclinação do natalense pela elegância, distinção e valorização desses atributos. 

Tais características, no entender de MA, poderiam estar conduzindo o amigo para 

estudos menos fundamentais e mais superficiais.  

 

3.1.1.18 O potencial 

(18MA3) Mas nunca deixei de considerar o valor de você e a sua inteligência. Minha 
convicção é que você vale muito mais de que o que já produziu. 

 

Em (18MA3), destacam-se duas ocorrências do dêitico “você”. Na 

primeira ocorrência, a locução com valor possessivo “de você” aponta para o 

potencial do interlocutor como intelectual. A expressão “o valor de você” pode ser 

interpretada contextualmente como a capacidade intelectual do escritor potiguar: 

capacidade para produzir “obras de real valor”, no entendimento de MA. Para o 

paulista, LCC não estava aproveitando bem esse potencial e ele estava tão certo 

disso que emprega o termo “convicção” para afirmar que acreditava no potencial do 

potiguar para produzir algo melhor do que o que vinha produzindo. A convicção de 

MA era de que LCC estava desperdiçando todo o seu potencial em obras, 

consideradas por ele, de somenos importância.  

 

3.1.2 Síntese das Rd de LCC construídas com o referente “você” 

Neste item será apresentada a síntese das representações discursivas de 

LCC construídas com base no referente “você” e nas categorias teóricas: 

referenciação, modificação (modificadores dos referentes e da predicação), 

predicação, conexão e localização espaço-temporal. Os quadros abaixo apresentam 

as expressões que referenciam LCC e aspectos de sua personalidade, bem como os 

processos verbais, os conectores e as expressões circunstanciais de tempo e de 

espaço que constroem essas representações.  
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a) A referenciação e os modificadores 

O quadro seguinte apresenta as expressões referenciais e modificadores, 

que constroem a representação de LCC a partir do referente “você”. Esse objeto é 

introduzido e/ou retomado por meio de expressões referenciais, que incluem 

descrições definidas (DD), descrições indefinidas (DI), pronomes pessoais (PP) e 

anáforas (pessoais, definidas e demonstrativas).   

 

 
 

Expressões 
Referenciais 

Introdução referencial Anáforas 

 

 
 
Modificadores 

dos 
referentes 

DD DI PP Pessoais definidas Demons-

trativas 

 

 Você 

(N=37)* 

 

  (1MA2) 

(3MA1) 

(4MA1) 

(4MA2) 

(5MA1) 

(6MA2) 

(7MA2) 

(8MA1) 

(8MA2) 

(8MA2) 

(9MA1) 

(12MA1) 

(12MA2) 

(13MA1) 

(14MA1) 

(17MA2) 

(18MA1) 

(18MA2)      

(18MA3) 

(18MA5) 

    “bom” (4MA1) 

e (4MA2) 

“natural” e 

“verdadeiro” 

(5MA1) 

 “superior”  

(6MA2) 

“combativo” e 

“vivo nos 

ataques”  

(8MA1) 

“retratista 

bom” (17MA2) 

“vaidoso” 

(18MA2) 

Inteligência 
(N=2) 

(18MA3) (1MA2)     “viva”, ”eficaz” 
(1MA2) 

Inteligências   
(1MA2) 

     “fortes” 

Coisas  (N=2)  

(6MA2) 

    (3MA1)  “inteligentes”, 
“bem 
pensadas” 
(3MA1) 

Casa     (4MA2)   

Versos     (5MA1)   
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Sensibilidade 
(N=2) 

(7MA2), 

(8MA2) 

     “nova” (7MA2) 

Agilidade      (8MA2) “intelectual” 
“desabusada” 

Impressões 
de agreste 

     (9MA1) “sugestivas”, 
“simples” 

Confiança (11MA3)      “verdadeira” 

Traço 
psicológico 

     (12MA1) “adorável” 

Lendas e 
tradições 

(12MA2)      “do Nordeste” 

Espírito (13MA1)      “dispersivo” 

Homem  (14MA1)     “eficaz” 

Retrato (17MA2)      “parecido”, 
“favorecido” 

Ânimo      (18MA5) “aristocrático” 

Valor (18MA3)      “de você” 

Quadro 5 – A referenciação e a modificação (modificadores dos referentes) na construção da 
Rd de LCC com base no referente “você”.   

N – número de ocorrências do pronome nos fragmentos.  

*O pronome “você” ocorre em todos os fragmentos constantes do quadro 5.   

 

As expressões referenciais descritas no quadro 5 constroem, a partir dos 

textos de MA,  as representações de LCC depreendidas por meio do pronome 

pessoal de tratamento “você” e outras expressões linguísticas, que são introduzidas 

nos textos, sobretudo, por descrição definida. O pronome “você”, na maioria de suas 

ocorrências, é percebido com a função de sujeito da oração. Ao referente construído 

para “você” são atribuídas, por meio dos modificadores, propriedades como: bom, 

natural, verdadeiro, superior, combativo, vaidoso. Essas qualidades são 

evidenciadas pela operação de modificação, que se realiza na maioria das 

ocorrências pela estrutura do grupo nominal nome + adjetivo e pelo recurso 

predicativo ao verbo ser. Em apenas uma ocorrência (7MA2), a qualificação se dá 

por meio da relação predicativa com verbo ter, que realiza a operação de partição, 

com uma qualificação vinculada. O pronome “você” ocorre também em locuções 
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com função adjetiva em que se percebem um valor de modificação: carta de você 

(4MA1), dicção de você (5MA1), fala [serelepe] de você (6MA2), valor de você 

(18MA3). As demais expressões referenciais ocorrem por introdução referencial (na 

maioria dos casos, descrição definida) e por anáforas definidas ou demonstrativas. 

Não observamos nessa seção a anáfora pessoal. Essas expressão recebem 

propriedades que são, na sua maioria, evidenciadas pela estrutura nome + adjetivo. 

 

b) A predicação e os modificadores 

 

O quadro seguinte apresenta os processos verbais e modificadores, que 

constroem as representações de LCC a partir do referente “você”, relacionados com   

circunstâncias modais, intensificadoras, temporais e de negação. 

 
Formas verbais (verbos, 
locuções verbais) 

N° de 
ocorrências 

Modificadores  

Tocou-me (1MA2) 01 “rijo” 

Está folclorizando (3MA1) 01  

Trabalhe (3MA1) 01  

Mande (3MA1), (6MA2), 
(12MA2) 

03  

Interessam (3MA1) 01 “formidavelmente” 

São ditas (3MA1) 01 “com leveza, graça” 

É (4MA1), (4MA2), (5MA1), 
(6MA2), (8MA1), (17MA2) 

07 “tão” (4MA1) e (5MA1), 
“incontestavelmente”, “muito” (6MA2) 

(se) Cansa de oferecer (4MA2) 01 “não” 

Escreve (5MA1) 01 “um pouco depressa” 

Deixa (5MA1) 01 “como saíram” 

(se) preocupar (5MA1) 01 “mais” 

Publicou (8MA2) 01  

São (8MA2) 01  

Está (8MA2), (17MA2) 02 “muitíssimo”, “regularmente” (17MA2) 

Devia continuar (9MA1) 01  

Pode se adaptar (12MA1) 01 “não” 

Tem recolhido (12MA2) 01  

Pode (me) ceder (12MA2) 01 “não” 

Recolheu (12MA2) 01  

Escolha (12MA2) 01  

(se) intrometendo (13MA1) 01  

Deixando (13MA1) 01 “não” 

Soube ser (14MA1) 01  

Ficar vivendo (14MA1) 01  
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Vindo pedir (18MA1) 01  

Fazia (18MA1) 01 “não” 

Estivesse (18MA1) 01 “não” 

Foi (18MA1) 01 “sempre” 

Pediram (18MA1) 01 “nunca” 

Vale (18MA3) 01 “muito mais” 

Produziu (18MA3) 01  

Abandone (18MA5) 01  

Tem (18MA5) 01  

Jogue (18MA5) 01  

Quadro 6 -  A Predicação e a modificação (modificadores da predicação) na construção da Rd 
de LCC com base no referente “você”.   

 

O quadro 6 (acima) sintetiza o resultado das representações construídas 

a partir do referente “você” e da categoria predicação e seus modificadores. Dos 

verbos e locuções verbais empregados, observa-se maior ocorrência daqueles que 

indicam, quanto ao papel semântico, ação-processo, ou seja, são verbos e locuções 

que apresentam em sua estrutura um agente na função de sujeito e um agente 

afetado, na função de objeto. Esse tipo de verbo é seguido por aqueles que indicam 

estado, apresentando estrutura em que o agente na função de sujeito não é 

causativo nem afetado, é neutro. Quanto ao modificadores desses verbos, 

destacam-se aqueles que apresentam valores circunstanciais de negação, modo, 

intensidade e tempo. 

 

c) A conexão 
 

O quadro seguinte apresenta os elementos responsáveis por fazer a 

conexão das representações discursivas de LCC construídas com o referente “você” 

 
 

 
Conectores 

Argumentativos 

Marcadores do 
argumento 

Marcadores 
da 

conclusão 

Contra-argumentativos 

Marc. de um argumento forte 

Mas    (1MA2), (17MA2), (18MA3),  
Porque  (3MA1), (5MA1), 

(18MA1), 
(18MA2) 

  

Por isso  (6MA2)  

Se (12MA2), 
(18MA1) 

  

Porém   (13MA1) 
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Conectores 

Organizadores textuais  

 Espaciais Temporais Enumerativos Sequenciais*  

E (N=11)   (3MA1), (5MA1) 
(6MA2), (9MA1), 

(12MA1), (12MA2), 
(13MA1) (14MA1), 

(17MA2), (18MA5) 

(5MA1)  

Enfim   (12MA2)   

Quadro 7 – Conexão: principais conectores argumentativos e organizadores textuais que ordenam e 
estruturam a Rd de LCC no tempo e no espaço.  
 
* Esse tipo de conector não está em Adam, foi emprestado do estudo de Martins e Tavares (2012), no 
qual aparece com função de sequenciação textual. 

 

Quanto à conexão, os conectores mais frequentes, conforme descritos no 

quadro acima, são os organizadores textuais, especialmente o conector “E”, que 

ocorre em maior frequência com valor de simples adição (enumeração). Seguido do 

“E”, vem o conector argumentativo “porque”, com a função de marcar os 

argumentos, e o contra-argumentativo “mas”, que marca, no texto, um argumento 

forte. 

 

d) A localização espacial e temporal 

 

O quadro a seguir apresenta os elementos circunstanciais de tempo e de 

espaço que constroem, juntamente com o pronome “você”, as representações de 

LCC. 

 

 

Localizadores 
por enunciados 

Espaciais temporais Nº de ocorrências 

(4MA2) “em Natal”  01 

(6MA2) “do Nordeste”  01 

(9MA1) “no Brasil” “Agora mesmo” 02 

(12MA1) “aí no Nordeste”  01 

(12MA2) “aí do Nordeste”  02 
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(14MA1) “na sua própria terra”, “aí”  02 

(17MA2)  “de hoje” 01 

Quadro 8 -  A localização espaço-temporal na construção da Rd de LCC com base no referente 
“você”.   

 

A operação localização espaço-temoral localiza os objetos de discurso no 

espaço e no tempo, indicando as circunstâncias nas quais se desenvolvem as ações 

e os processos que envolvem os participantes. A relação espacial, conforme mostra 

o quadro acima, centra-se nos espaços do Brasil, do Nordeste e de Natal. As 

expressões adverbiais “agora mesmo” e “de hoje” situam os objetos de discurso no 

tempo da enunciação. 

Como pode perceber pela análise dos quadros acima, a categoria mais 

expressiva para a construção da Rd de LCC, nessa seção temática, é a 

referenciação, uma vez que a seção foi organizada com base nas representações 

construídas a partir do referente “você”, pronome usado por MA para se referir ao 

interlocutor. O referente “você” ocorre 37 (trinta e sete) vezes nos vinte fragmentos 

da seção (considerando apenas as ocorrências em que esse referente concorre para 

a construção da Rd de LCC), e recebe qualificações atribuídas por alguns 

modificadores. A modificação (modificadores dos referentes) concorre para atribuir 

algumas propriedades ao referente “você”, construindo diferentes representações 

para LCC. Assim, modificadores como “bom”, “natural”, “verdadeiro” “superior” 

“combativo” “vivo nos ataques” e “vaidoso” constroem a representação do homem 

generoso, ativo e vaidoso e do escritor espontâneo e de valor superior. 

Além do referente “você”, a seleção lexical para designar traços de LCC e 

outros aspectos relativos à sua personalidade é conduzida pela isotopia da 

capacidade intelectual do escritor. Dessa forma, referentes como inteligência(s), 

coisas e agilidade constroem as representações predominantes nessa seção. Com 

efeito, a “inteligência viva e eficaz”, as “coisas inteligentes” e “bem pensadas”, a 

“agilidade intelectual desabusada” e a “sensibilidade nova” são traços que 

constroem a representação do intelectual, do homem inteligente que “soube ser 

eficaz na sua própria terra”.  

A predicação, que informa as ações e estados do homem LCC, contribui 

para compor as representações do homem generoso, hospitaleiro e desprendido. O 
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homem que produz versos, que, embora escritos com pressa, são ditos “com leveza, 

graça”. O homem com particular interesse pelo folclore e que não pode se adaptar 

fora do Nordeste, onde soube ser eficaz. O homem de inteligência viva e eficaz, que 

tocou o “calcanhar de Aquiles” do escritor de Pauliceia desvairada. Na construção 

dessa representação, tem particular importância as estruturas com verbo ser no 

presente do indicativo, forma verbal que ocorre em quase todos os enunciados da 

seção.  Essa representação foi complementada por alguns localizadores temporais e 

espaciais que situam as ações do homem no tempo e em espaços como: “Natal”, 

“Nordeste”, “Brasil”, “sua própria terra”. 

Quanto aos conectores, o organizador textual “e”, seguido pelo conector 

argumentativo “porque” são os mais concorrentes para a construção das Rd de LCC 

nessa seção temática. O “e”, cujo emprego predominante é o que tem valor 

enumerativo, ou de simples aditivo, em suas onze ocorrências mostra-se com o 

papel de fazer a conexão entre proposições e de introduzir novos objetos de 

discurso. O “porque” adquire a função de imprimir a orientação argumentativa aos 

fragmentos em que ocorre.    

 

3.1.3 REPRESENTAÇÕES DA FORMA DE SE EXPRESSAR DE LCC 

 

Neste item vamos descrever as representações discursivas da forma de 

se expressar de Câmara Cascudo que são construídas com base nas subcategorias 

isotópicas: estilo, linguagem, dicção, fala, expressão, palavra e inteligência. Essas 

categorias foram definidas com base em temáticas recorrentes e organizadas em 

eixos e sub-eixos isotópicos, conforme explicado no item 1.2 (capítulo 1). com base 

Também são descritas características do estilo do escritor, como sinceridade, 

pressa, falta de paciência e a utilidade de seus trabalhos. Essas representações 

estão sintetizadas no quadro abaixo. 

Seções Eixos temáticos Enunciados 

3.2.3.1  O estilo (1MA1), (11MA1) 

3.2.3.2  A linguagem e a dicção (2MA1), (2MA2) 
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3.2.3.3   A fala e a expressão (6MA2), (8MA2) 

3.2.3.4  A palavra (11MA1) 

3.2.3.5  A inteligência (1MA2), (3MA1), (18MA3) 

3.2.4 OS TRABALHOS  

3.2.4.1 A sinceridade (2MA3) 

3.2.4.2 Pressa e falta de paciência (5MA1), (7MA1), (18MA4) 

3.2.4.3 A utilidade (19MA1), (20MA1) 

Quadro 9 – Representações da forma de se expressar de LCC (3.2.2) 

 

3.1.3.1  O estilo 

(1MA1) Já o conhecia. O seu nome ficou-me dum artigo lido na Revista do Brasil. O 
seu estilo atual, vivaz, serelepe dá alegria. Entretece a gente. É incisivo. 

(11MA1) Aquela síntese histórica de Natal está simplesmente estupenda como estilo 
vivaz e eficiente. A palavra na mão de você é feito guampa de marruá danado, 
chuça a gente direito mesmo. Se tem uma impressão até física, puxa!  

 

Em (1MA1) o sintagma nominal “O seu estilo”, predicado pelos adjetivos 

avaliativos “atual”, “vivaz”, “serelepe”, “incisivo”, surge da informação cotextual 

inscrita em “um artigo lido na Revista do Brasil”. A leitura anterior ancora o contato 

com o estilo e, portanto, permite a sua qualificação apreciativa. Os qualificativos 

permitem ao missivista enfatizar as qualidades do estilo do interlocutor. Nessa 

apreciação constrói-se a representação do estilo forte, enérgico e ativo, 

propriedades que o caracterizam como atual, na acepção de moderno. O 

qualificativo “serelepe” para modificar o referente “estilo” pode ser interpretado, por 

extensão, como uma representação de LCC. Assim, o natalense, que escreve num 

estilo serelepe, também é representado na acepção de astuto, ardiloso e esperto. 

Na acepção de adjetivo, “serelepe” adquire no texto o sentido de provocante, 

predicando o substantivo “estilo” e afetando também o próprio enunciador, uma vez 

que pode ser parafraseado como aquele que provoca, estimula os sentidos. Os 

adjetivos escolhidos mantêm estreita contiguidade semântica; assim, “vivaz”, 
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“serelepe” e “incisivo” estão em correspondência na sua acepção de vivo, enérgico, 

provocante. Além de vivaz, serelepe e incisivo, o estilo cascudiano ainda é 

qualificado pelo autor paulista como aquele que dá alegria e diverte, proporcionando 

entretenimento. É interessante observar que a inteligência “viva”, “eficaz” e “forte” 

(1MA2), referida pelo autor no parágrafo seguinte, reitera as propriedades 

semânticas atribuídas ao estilo (1MA1), estabelecendo relação com esse referente, 

qualificado sob a isotopia de inteligente e enérgico. O efeito dessa relação isotópica 

é essencial, ela assegura um valor avaliativo às propriedades do objeto descrito. Os 

adjetivos avaliativos “viva”, “eficaz” e “forte” (1MA2) implicam um julgamento de valor 

e revelam o ponto de vista do enunciador. 

Em (11MA1), o objeto que abre a descrição é introduzido por anáfora 

demonstrativa, que apresenta o referente como já conhecido – indicando uma 

relação com um segmento posto na memória anteriormente – e opera uma 

reclassificação desse objeto de discurso.  A escolha do modificador “estupenda” 

para qualificar a expressão referencial “síntese história de Natal” opera uma 

apreciação bastante positiva do referente, que é avaliado como excepcional, de 

excelente qualidade. Em seguida, vem a avaliação do estilo, que é qualificado como 

“vivaz”, mantendo a representação construída em (1MA1). O estilo vivaz, incisivo 

(1MA1) e eficiente (11MA1) aponta para a isotopia da inteligência forte (1MA2). De 

uma inteligência forte e eficaz só pode resultar um estilo vivaz e eficiente. É 

interessante notar que o “estilo vivaz” representado na carta 1MA é ratificado na 

carta 11MA, quase dois anos depois. A inteligência eficaz (1MA2) é endossada na 

linguagem eficaz de (2MA1) – que pode ser interpretada como resultado da 

inteligência eficaz – e na representação do homem eficaz em (14MA1), passados 

quase sete anos. Essa associação de adjetivos cria, no texto, uma rede de 

significações que o articula, assegurando sua coerência semântica. 

 

3.1.3.2 A linguagem e a dicção 

(2MA1) Quanto às Histórias que o tempo leva, livro interessantíssimo sob todos os 
aspectos [...] Excelente repositório de esclarecimentos. Utilíssimo. [...] linguagem 
direta, pessoal, enérgica, simples, eficaz. [...]  

(2MA2) A sua dicção tem pontaria certeira as mais das vezes, Luís da Câmara 
Cascudo. Gostei imensamente disso. Não será mesmo essa a maior conquista dos 
modernos?  
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A estrutura inicial de (2MA1) opera uma mudança de tópico pela 

tematização do referente “Histórias que o tempo leva”. O marcador “quanto”, que 

introduz o período, marca a passagem de um objeto de discurso a outro e 

reenquadra o novo objeto na posição de tópico. Assim, o objeto que abre o período 

descritivo é designado pelo título e apresentado pela operação de pré-tematização, 

sendo, em seguida, reenquadrado com a denominação “livro”. Esse novo objeto da 

descrição é representado em termos de utilidade e proveito. O qualificador 

“utilíssimo” agrega ao referente “livro” características que afetam suas propriedades 

intensionais, atribuindo traços semânticos de qualificação, a partir de uma descrição 

objetiva do sentido do substantivo. Em (2MA1) e (2MA2), os termos escolhidos para 

representar traços de LCC são “linguagem” e “dicção”. Essas expressões 

referenciais mantêm relação de contiguidade semântica e são modalizadas cada 

uma de forma particular. Para construir a representação de linguagem, o autor 

recorre a uma série de adjetivos: “direta, pessoal, enérgica, simples, eficaz”. Esses 

qualificativos adquirem, no texto, a função de apresentar a avaliação do autor a 

respeito dessa propriedade do interlocutor. A linguagem “enérgica” e “eficaz” 

recupera a qualificação atribuída a inteligência (1MA2) e a estilo (1MA1), 

construindo a representação discursiva de LCC na seguinte correspondência de 

significações: inteligência eficaz > linguagem eficaz; estilo incisivo > linguagem 

direta; estilo vivaz >linguagem enérgica. Entende-se que uma linguagem eficaz é 

produtiva e, com efeito, produz obra útil. Assim, livro “utilíssimo” está em relação 

isotópica com a “linguagem eficaz”, criando uma rede de relações que garante a 

coerência semântica e a progressão temática do texto.   

Para qualificar a dicção (2MA2), o autor recorre a uma relação predicativa 

com o verbo ter, que realiza a operação de partição (Cf. ADAM, 2008a, 2011a), 

vinculando uma qualificação para o referente “pontaria”. A significação construída 

para a metáfora da dicção com “pontaria certeira” recupera as propriedades da 

linguagem direta e do estilo incisivo, reativando a isotopia da inteligência eficaz. A 

opção pelo verbo “ter” contribui para a obtenção de novos sentidos para o referente, 

por meio da atribuição de propriedades ao objeto “pontaria”, qualificado como 

“certeira”. A relação metafórica construída para representar a “dicção” de LCC ativa 

também as propriedades atribuídas anteriormente a linguagem, inteligência e estilo: 

a pontaria certeira é eficiente em seus resultados, é penetrante, sagaz e, 
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consequentemente, inteligente (cf. AULETE, 2013, verbete “certeiro”). A associação 

semântica entre “linguagem direta” e dicção com “pontaria certeira” também cria uma 

rede de sentidos, que garante a coesão e a coerência do texto. O questionamento 

por meio da pergunta retórica faz sugerir que todos esses atributos podem-se 

constituir como características do estilo moderno, uma conquista (a maior) dos 

escritores modernos.  

 

3.1.3.3  A fala e a expressão 

(6MA2) Dos modernos do Nordeste é você incontestavelmente muito superior aos 
outros, sem mesmo, dentre os que eu conheço, possibilidade de comparação. [...] 
Mande coisas e cartas. A fala serelepe de você dá na gente, espeta, pinga, chuça, 
faz cócega, é engraçada e sagui. Me diverte e é verdadeira, por isso além de divertir 
comove. 

(8MA2) Falar nisso, os “Atos dos Modernos” que você publicou em Letras Novas são 
um achado. Está finíssimo como invenção [...]. De moderno mesmo só você. Pela 
sensibilidade pelo inédito da invenção, pelo cortante e incisivo da expressão. Gostei 
de verdade dos “Atos dos Modernos”. 

 

Introduzido por descrição definida, o referente “fala” de (6MA2) é 

qualificado como “serelepe”, o que ativa a representação do estilo alegre (1MA1) e 

da linguagem enérgica (2MA1). A fala serelepe, engraçada e sagui, que diverte e 

comove de (6MA2) mantém a isotopia do estilo atual, vivaz, serelepe que dá alegria 

e entretece (1MA1). Note-se que “serelepe” de (1MA1) é retomado em (6MA2), 

mantendo a orientação argumentativa na linha da representação do estilo enérgico, 

forte, vivaz, eficaz e incisivo. É interessante observar que o qualificativo “serelepe”, 

usado para predicar o substantivo “estilo” em (1MA1) é reativado em (6MA2) para 

predicar a fala, passados mais de dozes meses entre uma missiva e outra. Ao 

referente “fala” ainda é atribuída uma série de predicadores que se manifestam por 

meio das proposições acionais constituídas com verbos de ação: dá, espeta, pinga, 

chuça, faz cócega, diverte, comove. Essas ações são postas como propriedades do 

objeto de discurso fala e se ancoram numa perspectiva metafórica que conduz à 

descrição desse objeto como representação de características do próprio Cascudo, 

como estilo, linguagem, expressão. Assim, a fala que dá, espeta e chuça é 

penetrante, incisiva e direta. Essas propriedades têm a particularidade de delinear 

uma linha metafórica sobre a qual é construída a representação do objeto fala. Essa 
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representação recupera as representações construídas para o estilo incisivo (1MA1), 

a linguagem direta (2MA1) e a dicção com pontaria certeira (2MA2), mantendo a 

isotopia da inteligência eficaz.  

A fala de LCC também pinga, faz cócega, é engraçada e sagui, e, 

portanto, provoca, estimula, diverte e comove. O emprego metafórico de verbos de 

movimento confere mais dinamismo às ações, atribuindo mais concretude e realismo 

ao objeto descrito: “fala”, objeto abstrato, ganha traços de objeto concreto e 

“palpável”.  É interessante observar a proximidade semântica entre as predicações: 

“espeta”/ “chuça”, “pinga”/ faz cócega”, “é engraçada”/ “diverte”. Esse recurso 

representa o quadro de referência que constrói o sentido do texto e funciona como 

recurso coesivo que promove a sua continuidade. Assim como as “coisas” de 

(3MA1), que são ditas com leveza e graça, a fala (“coisa”) é engraçada, diverte e é, 

também, verdadeira. O modalizador epistêmico asseverativo “verdadeira” vem 

complementar, de forma contrastiva, a descrição do sentido de fala, afetando suas 

propriedades intensionais e agregando novos traços de qualificação.  

 O referente “expressão” em (8MA2), modalizado pelos qualificadores 

“cortante e incisivo”, retoma o estilo inciso (1MA1) e a fala que espeta e chuça 

(6MA2). Após essas afirmações avaliativas, MA faz uma avaliação afetiva – optando 

por verbo de processo mental afetivo (“gostei”) – que revela subjetividade na 

apreciação do texto do amigo. Essa avaliação é intensificada pelo modalizador “de 

verdade”, cujo efeito de sentido é garantir a veracidade das afirmações. A afirmação 

“Gostei de verdade dos Atos dos Modernos” fecha o período descritivo, retomando o 

referente introduzido na abertura por pré-tematização. 

 

2.1.3.4 A palavra 

(11MA1) Aquela síntese histórica de Natal está simplesmente estupenda como estilo 
vivaz e eficiente. A palavra na mão de você é feito guampa de marruá danado, 
chuça a gente direito mesmo. Se tem uma impressão até física, puxa!  

 

O sentido do enunciado de (11MA1) é construído com base na relação de 

analogia, comparação e metáfora. A segunda proposição do fragmento (11MA1) é 

introduzida por expressão metafórica “a palavra na mão de você”, cujo sentido pode 

remeter a habilidade com as palavras, habilidade de linguagem e habilidade com a 
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escrita. A construção desse último significado é a mais pertinente visto que se trata 

da linguagem escrita. O sintagma referencial palavra é posto em relação 

comparativa com a expressão “guampa de marruá danado”, ativando o sentido de 

incisivo, cortante, estimulante, que é reforçado por verbo de ação (chuçar). A forma 

verbal “chuça” foi motivada pela analogia entre a palavra e a guampa do marruá, 

associação que funciona como recurso coesivo do texto, concorrendo para a sua 

progressão e coerência. Essa comparação se encarrega de orientar a interpretação 

no eixo metafórico. A seleção desse eixo não é neutra, ela influencia a construção 

das isotopias que orientam a interpretação do leitor.  

A escolha de verbos de ação predicando, numa relação metafórica, 

referentes não tidos comumente como agentes (no caso, “palavra” como sujeito de 

verbo dinâmico “chuça”), confere dinamicidade, versatilidade e maior precisão 

semântica ao discurso, fazendo com que se tenha uma impressão mais realista da 

situação. Essa precisão é reforçada pelo próprio enunciador nos termos da 

proposição: “Se tem uma impressão até física”. A expressão “guampa de marruá” 

vem ativar e reforçar a representação construída para o referente fala em (6MA2). 

Assim, a palavra que chuça como “guampa de marruá danado” pode ser 

interpretada como a reafirmação da fala que “dá na gente, espeta, pinga, chuça”, 

mantendo isotopia com o estilo incisivo (1MA1) e o cortante e incisivo da expressão 

(8MA2).  A escolha da forma verbal “chuça” para predicar o referente “palavra” 

(11MA1) recupera, portanto, a representação do estilo (1MA1), da fala (6MA2) e da 

expressão (8MA2). A fala que espeta e chuça (6MA2), o cortante e incisivo da 

expressão (8MA2) e a palavra que chuça (11MA1) podem ser postos em 

correspondência com a pontaria certeira da dicção (2MA2). Essas expressões 

atributivas para os referentes dicção, fala, expressão e palavra podem ser 

interpretadas sob a isotopia do estilo incisivo ativado em (1MA1) e têm participação 

na orientação argumentativa dos textos.  

 

3.1.3.5 A inteligência  

 

(1MA2) Acredite que não me esquecerei mais de você. Não tanto por agradecido. 

Isto é, sim: por agradecido. Gratidão maior que lhe tenho da revelação de mais uma 

inteligência viva e eficaz. Nunca fui caçador de elogios. Criei para meu uso uma 
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couraça de tatu onde os elogios resvalam. Mas não há tatu, por mais ressabiado, 

por mais duro de costado que não tenho o seu calcanhar de Aquiles [...] Meu ponto 

vulnerável é a confirmação das inteligências fortes. Você tocou-me rijo. 

(3MA1) Gostei de saber que você (você = tu) está folclorizando. Isso mesmo. 
Trabalhe e mande as coisas que fizer. Me interessam formidavelmente porque são 
inteligentes, bem pensadas, ditas com leveza, graça. 

(18MA3) Mas nunca deixei de considerar o valor de você e a sua inteligência. Minha 
convicção é que você vale muito mais de que o que já produziu. 

 

O referente inteligência (1MA2) é introduzido por meio da descrição 

indefinida “uma inteligência”, e modalizado de forma apreciativa pelos adjetivos 

“viva” e “eficaz”. “Inteligência viva e eficaz” é, portanto, uma representação 

construída através do texto. Ancorada nesse objeto, surge a expressão referencial 

“inteligências fortes”. Essa reiteração dá continuidade ao percurso de sentido 

construído no texto, marcado pela associação dos qualificativos. “Viva”, “eficaz” e 

“forte” não são propriedades inerentes a inteligência, mas lhe foram atribuídas para 

reforçar essa qualidade. Com efeito, por meio da qualificação, foram conferidas 

propriedades novas ao escopo inteligência/inteligências, construindo uma 

representação discursiva de LCC como homem inteligente, mas não de uma 

inteligência comum, e, sim, de uma inteligência forte e eficaz. Essa inteligência toca 

o autor da carta. Mas não apenas toca, toca-o de forma intensa, rígida. Note-se que 

“rijo” modaliza o processo “tocou-me”, como modificador do predicado, e mantém 

relação de isotopia com a inteligência forte. Tocar rijo é tocar fortemente, de forma 

intensa.  

Em (3MA1), ao objeto de discurso designado como “coisas”, é atribuída 

uma série de propriedades que vão compor uma representação para o estilo de 

LCC. O referente recebe qualificações como “inteligentes, bem pensadas, ditas com 

leveza, graça”.  Chamamos a atenção para o predicador “inteligentes” – é 

interessante observar que esse predicador reativa “uma inteligência viva” e “as 

inteligências fortes” (1MA2), mantendo e complementando a representação 

construída no texto de 1924 (1MA – 14/08/1924), passados já alguns meses. Coisas 

inteligentes são as que revelam inteligência, qualificação que recupera, de forma 

isotópica, a representação construída para LCC.  As “coisas” de LCC também são 

ditas com “leveza e graça”, o que remete à representação construída para a 
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“linguagem simples” em (2MA1) e para o estilo que “dá alegria” e “entretece” em 

(1MA1). A escolha desses adjetivos, carregados de valor avaliativo, permite orientar 

a interpretação e construir a representação do objeto de discurso. Ainda sobre o 

referente nomeado como “coisas”, MA informa que lhe interessam, e emprega o 

modalizador “formidavelmente” para intensificar esse interesse. Ao justificar, em 

seguida, o motivo dessa apreciação, o autor propicia espaço para avaliar 

positivamente esse objeto de discurso, estabelecendo, entre seu interesse e sua 

avaliação, uma relação de causalidade operada por meio do conector “porque”. Esse 

operador de argumentação permite a reutilização do conteúdo proposicional como 

um argumento encarregado de reforçar a qualificação do referente (Cf. ADAM, 

2008a, 2011a, Cap. 3, item 5). Assim, o referente é retomado e sobre ele incide 

nova predicação: “[as coisas] me interessam, porque [elas] são...” 

O enunciado (18MA3), iniciado pelo conectivo “mas”, destaca mais uma 

vez a inteligência do autor natalense.  Esse fragmento, extraído da carta de 

09/06/1937 (carta triste e difícil nas palavras do próprio Mário), com toda rispidez e 

em meio a algumas reprimendas e comentários críticos sobre a produção literária do 

natalense, traz à tona essa palavra elogiosa. MA confessa que não gosta 

abertamente dos trabalhos de LCC. Em seguida – talvez como uma forma de 

atenuar os motivos que passa a descrever nas quase quatro páginas seguintes –, 

declara o valor do amigo e endossa a sua inteligência, reafirmando a representação 

construída nas primeiras cartas da correspondência (cf. enunciados (1MA2) e 

(3MA1)). A presença do conector “mas” permite introduzir – em meio a uma série de 

informações novas sobre o interlocutor, na contramão das Rds construídas até então 

– uma imagem positiva de LCC, reafirmando a representação do homem inteligente 

construída nas primeiras cartas. O elemento mas, conector contra-argumentativo 

marcador de um argumento forte (Cf. ADAM, 2008a [2011a]) possibilita ao locutor 

introduzir uma ressalva no seu discurso e, ao mesmo tempo, refutar um possível 

ponto de vista adversário. Assim, MA deixa assegurado que, embora não gostasse 

abertamente dos artigos de LCC, isso não fazia com que deixasse de considerar a 

inteligência do escritor natalense. Fica sugerido o desperdício dessa inteligência de 

LCC, a qual não estava sendo aproveitada para produzir “obras de real valor”, na 

concepção do escritor paulista.  
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3.1.4 OS TRABALHOS  

3.1.4.1 A sinceridade  

(2MA3) As suas “Reminiscências” me causaram uma impressão profunda. [Não 
tenho] a menor hesitação em dizer que considero essa página admirabilíssima. É 
uma realização quase perfeita e comove imensamente na sua sinceridade, no seu 
vácuo. 

O fragmento (2MA3) descreve o texto de LCC, cujo tema é apresentado 

por pré-tematização, com nome próprio precedido de determinante (pronome 

possessivo). Por meio da operação de retematização, o objeto de discurso 

introduzido é retomado por anáfora demonstrativa. A expressão referencial “essa 

página”, escolhida para retomar o referente “Reminiscências”, opera uma 

reclassificação desse objeto, que é reconstruído e perspectivado de novo ponto de 

vista. Essa retomada ancora uma nova predicação. Além de fazer aceder ao objeto 

de discurso já introduzido, a nova designação indica direções argumentativas e 

sinaliza as representações discursivas construídas por meio da predicação e de 

propriedades evidenciadas pela modificação. O recurso coesivo da substituição 

(“Reminiscências” por “essa página”) exerce papel essencial para a coesão desse 

fragmento, pois serve de base para as duas predicações seguintes: [essa página] é 

uma realização quase perfeita e [essa página] comove imensamente na sua 

sinceridade, no seu vácuo. 

A escolha de verbo de ação-processo “causaram” confere dinamicidade e 

precisão semântica ao segmento de texto de (2MA3), enquadrando os objetos da 

descrição como agente causativo (“Reminiscências”) e agente afetado (“me”). A 

opção pela construção “me causaram uma impressão profunda” em vez de 

simplesmente me impressionaram profundamente, por exemplo, suscita a 

possibilidade de adjetivação do nome “impressão”, qualificado como “profunda”, o 

que dá mais versatilidade semântica ao que está sendo enunciado. Pelo recurso da 

elipse, o emprego da cópula confere uma atribuição predicativa ao objeto de 

discurso, que passa a ser aspectualizado de forma apreciativa como “uma 

realização quase perfeita” que comove. Essa representação mantém a 

representação construída em (6MA3) para a fala que é verdadeira e comove. 

Chamamos a atenção para a imagem que aparece no final do fragmento: “no seu 

vácuo”. Posta em relação de causalidade com a ação de comover, essa metáfora 



168 
 

revela uma maneira particular de representar aspectos da realidade, e permite 

atribuir ao referente descrito traços de singeleza e espontaneidade.   

 

3.1.4.2 Pressa e falta de paciência 

(5MA1) Às vezes tenho impressão que você escreve um pouco depressa os seus 
versos e deixa como saíram sem se importar mais com eles [...] Você é tão natural 
tão verdadeiro nestes poemas que a gente quase que não escuta a dicção de você 
porque ela desaparece e fica a impressão o quadro que você descreveu vibrando 
sozinho desimpedido e bonito.  

(7MA1) E mude sua opinião sobre maneira de fazer obra-de-arte que sobre esse 
ponto de parir só e não educar depois está positivamente errada.  

(18MA4) Há nos trabalhos de você dois erros que em trabalhos técnicos, me 
parecem fundamentais, a falta de paciência e o desprezo da medida [...] seu 
desprezo da medida faz com que até agora não tivesse paciência pra escrever, 
senão um livro, pelo menos uma monografia de tema especializado, sobre folclore 
ao menos do R. Grande do Norte, pra não dizer Nordeste [...] Fiquei num tal estado 
de irritação pela sua falta de paciência e leviandade de colheita de documentação, 
que disse palavras duras, te esculhambei mesmo, prá um amigo comum que 
também quer muito bem você [...] ele concordou logo com o  jeito anticientífico do 
estudo de você, a ausência de dados sobre como foram colhidos os dados, de quem 
etc. [...] Agora, se um dia escrever sobre Catimbós, num estudo com princípio, meio 
e fim, e não assim ao léu do assunto como você fez, este alemão que quase não 
saiu de Berlim para escrever sobre a girafa, fará por certo coisa mais fundamental 
que você. Mas a culpa será de você [...] quero dois estudos por ano pra Revista do 
Arquivo, e pago duzentos paus cada. Não precisam ser de 40 páginas de revista 
não. Mas precisam ser fundamentais, estudados sérios, com paciência, sem 
leviandade de colheita e exposição de dados. 

 

Em (5MA1), (7MA1) e (18MA4), MA chama a atenção do amigo para o 

cuidado com a escrita apressada, alertando sobre a importância da revisão, da 

releitura do que se produz. Nesse ponto e em outras partes da correspondência, fica 

sugerido que o escritor natalense não tinha o hábito de refazer, reelaborar seus 

escritos, o que leva o amigo (em carta de 09/07/1937) a apontar, como defeito nos 

trabalhos de LCC, a falta de paciência. Para Mário, esses defeitos poderiam ser 

corrigidos com a releitura, pois fazer obra de arte, na concepção do paulista, não é 

“parir só e não educar depois”. O escritor paulista sempre insistia nesse aspecto da 

revisão, do trabalho refletido, “que só pode ser posterior ao momento da criação” 

(7MA), e argumentava que sem paciência e trabalho refletido não tem quase obra 

que seja grande, destacando que todos os seus trabalhos, com exceção das cartas, 
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eram pausadamente pensados. Embora chame a atenção do amigo para a escrita 

apressada, MA elogia a naturalidade e espontaneidade dos versos sugestivos do 

escritor potiguar, incentivando o amigo, em (9MA1), a continuar “essas impressões 

de agreste tão sugestivas e tão simples”.  

Em (7MA1), em sequência textual predominantemente injuntiva, MA 

exorta LCC a reescrever seus poemas, aperfeiçoá-los e enviá-los para ele. Em 

seguida, adverte o amigo sobre a maneira de conceber obra de arte. Essa 

advertência é introduzida pelo conector “E”, o qual articula as proposições e dá 

continuidade aos argumentos desenvolvidos no período anterior. O efeito de sentido 

produzido pelo “E”, nesse fragmento, além de contribuir para formar com os 

períodos anteriores uma unidade de sentido, é de arremate. O “E” introduz o 

desfecho da sequência. No período anterior, é apresentada uma série de 

argumentos em defesa da necessidade da revisão, em que Mário incita Cascudo a 

retrabalhar os seus versos. Fechando a sequência, o período iniciado pelo conector 

“E” apresenta a real intenção de MA: alertar o amigo sobre “sua [de LCC] opinião 

sobre maneira de fazer obra-de-arte” que estaria “positivamente errada”. Além da 

conexão, a categoria que constrói a Rd em (7MA1) é, sobretudo, a analogia. MA, 

mais uma vez, insiste na necessidade de revisão, deixando subentendido que a 

concepção de LCC sobre a “maneira de fazer obra-de-arte” não incluía essa prática.  

A escolha lexical em (7MA1) de termos como “parir” e “educar”, 

empregados metaforicamente, é motivada pela analogia e remete para a orientação 

que o autor quis emprestar ao significado do seu dizer: onde “parir só e não educar 

depois” corresponderia a gerar, produzir um trabalho e não o melhorar, aprimorá-lo 

mais tarde. É possível interpretar nesse fragmento a representação que MA constrói 

para a “maneira de fazer obra de arte”: um repensar e retrabalhar constantes após o 

momento da criação. A construção dessa Rd é possível a partir do nosso 

conhecimento enciclopédico, que estabelece uma relação entre “parir e educar” com 

o ato de produzir uma obra, transpondo para este domínio a atitude que devem ter 

os pais em relação aos filhos: formar o caráter, preparar para o mundo. Ao aplicar 

essa imagem, o enunciador seleciona os traços de “parir’ e “educar” nas acepções 

de produzir, conceber e aprimorar o produto dessa criação. 

Em (18MA4) MA, “no domínio do desagradável”, em carta que ele próprio 

chama “carta difícil”, destaca “a falta de paciência” e “o desprezo da medida” como 
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erros fundamentais nos trabalhos de LCC. Em meio a uma série de palavras ríspidas 

e reprimendas, MA esboça uma qualificação depreciativa desses trabalhos, 

apontando falhas, como leviandade de colheita de documentação e 

descomedimento, ao mesmo tempo em que incita o amigo a se dedicar a estudos 

mais sérios, “necessários e profundos”. MA mais uma vez recorre a uma relação de 

analogia para mostrar ao amigo que este poderia construir trabalhos mais sérios e 

fundamentais, já que tinha a riqueza folclórica passando em sua rua a qualquer 

hora. E ele, Mário, um “alemão que quase não saiu de Berlim para escrever sobre a 

girafa”, faria por certo trabalho mais fundamental sobre temas nordestinos do que o 

próprio nordestino. Toda a orientação argumentativa neste texto vai no sentido da 

advertência ao amigo para que aproveite o que o lugar lhe oferece como temas.    

A modificação, sobretudo o emprego dos modificadores de referentes, ou 

seja, modificação do sintagma nominal, bem como a relação de analogia, 

constroem, nesses fragmentos, a Rd de Câmara Cascudo com base em aspectos de 

sua personalidade, como espontaneidade, naturalidade, pressa e falta de paciência. 

Quanto à referenciação, a dêixis pessoal é preponderante, com o emprego do 

pronome você, principalmente na posição de sujeito. O interlocutor (você) recebe 

atributos positivos, como “natural” e “verdadeiro”, mas é censurado por MA, que 

chama a sua atenção para a falta de paciência e o desprezo da medida, avaliando 

negativamente seus trabalhos e encorajando-o a produzir estudos mais sérios e 

necessários. 

 

3.1.4.3 A utilidade 

(19MA1) Aliás estive outro dia na Livraria Martins e ele me mostrou as provas de sua 
antologia folclórica, vai sair um livrão nos dois sentidos. Estive compulsando o seu 
trabalho. Franqueza: é excelente. Quanta gente agora vai bancar o “científico” 
citando as fontes através do canal que você lhes abriu. 

(20MA1) Quero ver se em quinze dias acabo a leitura de suas provas, puxa que livro 
enorme, quase seiscentas páginas. Mas que trabalho útil você fez. Só percorri o 
índice quando o livro estava ainda em projeto e o Martins me consultou, achei muito 
bom. Agora vou ver. 

 

O conector que abre o período em (19MA1) introduz um ponto de vista 

complementar e mais importante (Cf. ADAM, 2010); a argumentação vai no mesmo 
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sentido do cotexto anterior (no parágrafo antecedente, MA informa que vinha citando 

LCC em seus artigos), mas traz uma informação nova e essencial: ele vira as provas 

da antologia folclórica do amigo. A designação do referente como “livrão” para 

nomear a obra do amigo representa uma qualificação positiva por parte de MA. O 

substantivo no aumentativo é empregado com duplo sentido: intensidade e 

qualidade. Trata-se do livro Antologia do folclore brasileiro, publicado em 1944 pela 

editora Martins. Reforçando a ideia de intensidade, o autor renomeia o referente 

como “trabalho”, essa expressão recategoriza o objeto, conferindo-lhe a acepção de 

elaboração ou composição de uma obra.  Em seguida, esse referente é qualificado 

de forma positiva pelo modificador “excelente”. A retematização, além de assegurar 

a coesão semântica da sequência e sua progressão, permite uma reformulação do 

objeto de discurso, que passa a ser aspectualizado por novas propriedades 

semânticas. Dessa forma, a retomada do referente “antologia folclórica” por “livrão” e 

“trabalho” abre espaço para a sua apreciação, primeiro como “livrão nos dois 

sentidos”, depois como “excelente”, qualidade que é atribuída por meio da forma 

copulativa “É”.  

Para reforçar a avaliação positiva do livro de LCC, Mário acrescenta a 

informação de que o livro serviria de fonte de pesquisa para outros estudiosos, 

sendo objeto de citações em pesquisas científicas. Ressaltando a utilidade da obra, 

informação reforçada em (20MA1), MA considera, com certa ironia, que muitos iriam 

se fazer passar por científicos fazendo uso dessas citações. Dessa forma, a obra de 

LCC seria uma ponte, uma abertura para a pesquisa científica. Na expressão “canal 

que você lhes abriu”, pode-se entender o termo “canal” na acepção de “trilha” ou 

“caminho”, cujo sentido remete, metaforicamente, à ideia de pioneirismo. Nesse 

sentido, Cascudo seria precursor e estaria lançando novas ideias no campo das 

ciências, ideias que, presumivelmente, seriam seguidas por muitos outros que lhe 

sucederiam.  

Em (20MA1), a operação de rematização permite atribuir novas 

designações ao objeto, que, nomeado primeiramente como “provas”, é 

recategorizado como “livro” e “trabalho”.  O modificador “enorme” atribui ao referente 

“livro” traços semânticos de intensidade. Essa característica remete ao volume do 

livro, citado pelo próprio enunciador: quase 600 páginas. “Livro enorme” retoma 

“livrão” de (19MA1) agora na acepção de intensidade. O segundo período da 
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sequência é iniciado pelo conector argumentativo “mas”, que apresenta, 

principalmente, valor discursivo, e indica em menor grau direção de oposição. A 

expressão referencial “trabalho” renomeia o objeto, que é modificado pelo 

qualificativo “útil”. Esse modificador usado para o referente livro recupera e 

complementa as representações discursivas construídas para a inteligência (1MA2), 

para a linguagem (2MA1) e para o estilo (11MA1). Assim, uma inteligência eficaz se 

materializa por meio de uma linguagem eficaz, resultando em um trabalho útil, o que 

vem reforçar a representação do homem que soube ser eficaz (14MA1). Para fazer 

a avaliação do objeto livro, MA recorre ao verbo opinativo “achei” com adjetivo 

predicador “bom”, intensificando essa propriedade com o modalizador “muito”.  

 

3.1.5  Síntese dos resultados das Rd da forma de se expressar de LCC  

 

Neste item será apresentada a síntese das representações discursivas da 

forma de se expressar de LCC, construídas pelas categorias teóricas: referenciação, 

modificação (modificadores dos referentes e da predicação), predicação, conexão e 

localização espaço-temporal. Os quadros abaixo apresentam as expressões que 

referenciam LCC e aspectos de sua maneira de se expressar, bem como os 

processos verbais, os conectores e as expressões circunstanciais de tempo e 

espaço que constroem essas representações.  

 

a) A referenciação e os modificadores 

O quadro abaixo apresenta as expressões referenciais e modificadores, 

que constroem a representação da forma de se expressar de LCC a partir de 

expressões referenciais que são introduzidas e/ou retomadas por descrições 

definidas, descrições indefinidas e anáforas (pessoais, definidas e demonstrativas).   
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Expressões 
Referenciais 

Introdução 
referencial 

Anáforas 

 

 
 

Modificadores 
dos referentes Desc. 

Definida 
Desc. 
Indefinida 

Pessoais definidas demonstrativas 

 

Estilo (N=2) (1MA1) 

(11MA1) 

  
 

  “atual”, “vivaz”, 
“serelepe”, 
“incisivo” 
(1MA1); 
“eficiente” 
(11MA1) 

Inteligência(s) 
(N=3) 

(1MA2) 

(18MA3) 

(1MA2)    “viva e eficaz”, 
“fortes” (1MA2) 

Livro     (2MA1)  “interessantíssi- 
mo”, “utilíssimo 

Linguagem      

(2MA1) 

 “direta”, 
“pessoal”, 
“enérgica”, 
“simples”, 
“eficaz” 

Dicção (N=2) (2MA2) 

(5MA1) 

    “(tem) pontaria 
certeira” (2MA2) 

Página     (2MA3) “admirabilíssima” 
“quase perfeita” 

Coisas  (N=2) (3MA1) 

(6MA2) 

     “inteligentes”, 
“bem pensadas” 
(3MA1) 

Fala   

(6MA2) 

    “serelepe”, 
“engraçada”, 
“sagui”, 
“verdadeira” 

Expressão   

(8MA2) 

    “cortante e 
incisivo (da 
expressão)” 

Palavra   

(11MA1) 

    “guampa de 
marruá danado” 

Falta de 
paciência 

(18MA4)      

Desprezo da 
medida 

(18MA4)      

Livro, livrão (20MA1) (19MA1)    “enorme” 
(20MA1) 

Trabalho 
(N=2) 

  (19MA1) 

(20MA1) 

  “excelente” 
(19MA1), “útil”, 
“bom” (20MA1) 

Quadro 10 – A referenciação e a modificação (modificadores dos referentes) na construção da 
Rd da forma de se expressar de LCC.   
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As expressões referenciais descritas no quadro 10 constroem, a partir dos 

textos de MA, as representações da forma de se expressar de LCC depreendidas 

por meio das expressões linguísticas, que são introduzidas nos textos, sobretudo, 

por descrição definida. Expressões referenciais como estilo, inteligência, dicção, 

expressão e palavra são introduzidas no texto por descrições definidas e, 

juntamente com os modificadores, constroem as representações do estilo de LCC 

nessa seção. As demais expressões referenciais ocorrem por introdução referencial 

(descrições indefinidas) e por anáforas pessoais, definidas ou demonstrativas. Essas 

expressões recebem propriedades que são, na sua maioria, evidenciadas pela 

estrutura nome + adjetivo. Em apenas uma ocorrência (2MA2), a qualificação se dá 

por meio da relação predicativa com verbo ter, que realiza a operação de partição, 

com uma qualificação vinculada.  

 

b) A predicação e os modificadores 

O quadro abaixo apresenta os processos verbais e modificadores, que 

constroem as representações da forma de se expressar de LCC”, relacionados a   

circunstâncias modais, intensificadoras, temporais e de negação. 

 

Formas verbais (verbos, locuções verbais) N° de 
ocorrências 

Modificadores  

Conhecia (1MA1) 01  

Ficou-me (1MA1) 01  

Dá (1MA1), (6MA2) 02  

Entretece (1MA1) 01  

É (1MA1), (2MA3), (5MA1) (6MA2), 
(11MA1), (19MA1) 

08 “incontestavelmente”, 
“muito” 

Tocou-me (1MA2) 01 “rijo” 

Tem (2MA2), 01  

Causaram (2MA3) 01  

Comove (2MA3) 01 “imensamente” 

Está (folclorizando) (3MA1) (7MA1), (8MA2), 

(11MA1) 

04 “simplesmente” 

Trabalhe (3MA1) 01  

Mande (3MA1), (6MA2) 02  

Interessam (3MA1) 01 “formidavelmente” 

São (ditas) (3MA1), (8MA2) 02 “com leveza, graça” 

Escreve (5MA1) 01 “um pouco depressa” 

Deixa (5MA1) 01  
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(Se) importar (5MA1) 01 “mais” 

Desaparece (5MA1) 01  

Fica (5MA1) 01  

Descreveu (5MA1) 01  

Vibrando (5MA1) 01 “sozinho, desimpedido e 
bonito” 

Espeta (6MA2) 01  

Pinga (6MA2) 01  

Chuça (6MA2), (11MA1) 02 direito mesmo 

Faz (6MA2), (18MA4) 02  

Diverte (6MA2) 01  

Comove (6MA2) 01  

Publicou (8MA2) 01  

Vale (18MA3) 01 “muito mais” 

Produziu (18MA3) 01  

Tivesse (18MA4) 01  
Vai sair (19MA1) 01  

Abriu (19MA1) 01  

Fez (20MA1) 01  

Quadro 11 -  A Predicação e a modificação (modificadores da predicação) na construção da Rd 
da forma de se expressar de LCC.   

 

O quadro acima sintetiza o resultado das representações construídas 

para o estilo de LCC a partir da categoria predicação e seus modificadores. Dos 

verbos e locuções verbais empregados, observa-se maior ocorrência daqueles que 

indicam ação, ou seja, são verbos e locuções que apresentam em sua estrutura um 

agente na função de sujeito. Além dos verbos de ação, observa-se, também, 

ocorrência significativa de verbos que indicam estado, aqueles cuja estrutura 

apresenta um agente na função de sujeito, que não é causativo nem afetado, é 

neutro. Quanto ao modificadores desses verbos, destacam-se aqueles que 

apresentam valores circunstanciais de modo e de intensidade. 

 

c) A conexão 

O quadro abaixo apresenta os elementos responsáveis por fazer a 

conexão das representações discursivas da forma de se expressar de LCC 

construídas a partir dos textos de MA. 
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Conectores 

Argumentativos 

Marcadores do 
argumento 

Marcadores 
da conclusão 

Contra-argumentativos 

Marc. de um argumento forte  

Mas (N=4)   (1MA2), (18MA3), (18MA4) 
Porque 
(N=2) 

(3MA1), (5MA1),    

Por isso  (6MA2)  

Aliás (19MA1)   

 
Conectores 

Organizadores textuais  

 Espaciais Temporais Enumerativos Sequenciais  

E (N=9)   (2MA3), (3MA1) 
(5MA1), (6MA2), 

(7MA1), (18MA3), 
(18MA4) 

(5MA1), 
(7MA1), 
(19MA2), 
(20MA1) 

 

Quadro 12 – Conexão: principais conectores argumentativos e organizadores textuais que ordenam 
e estruturam a Rd de LCC no tempo e no espaço (Conectores relativos ao grupo de representações 
do item 3.2.3). 
 
 

Quanto á conexão, os conectores mais frequentes, conforme descritos no 

quadro 12, acima, são os organizadores textuais, especialmente o conector “E”, que 

ocorre em maior frequência com valor de simples adição (enumeração), seguido 

pelo “E” com valor sequencial. O conector contra-argumentativo “mas”, que introduz 

um argumento forte em suas quatro ocorrências, em (1MA2) e (18MA3), marca  a 

orientação argumentativa dos enunciados em que ocorre e, nas duas ocorrências de 

(18MA4), apresenta valor de refutação e retificação. O conector argumentativo 

“porque”, com a função de marcar os argumentos, assinala a justificativa em (3MA1) 

e a causa em (5MA1). 

 

d) A localização espacial e temporal 

 

O quadro seguinte apresenta os elementos circunstanciais de tempo e 

de espaço que constroem as representações da forma de se expressar de LCC. 
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Localizadores 

por 

enunciados 

Espaciais 

 

Temporais Nº de 

ocorrências 

(5MA1)  “Às vezes” 01 

(18MA4) “R. Grande do Norte”, 

“Nordeste” 

“até agora”, “por ano” 04 

(19MA1) “na Livraria Martins” “outro dia”, “agora” 03 

(20MA1)  “em quinze dias”, 

“quando” 

03 

Quadro 13 – A localização espaço-temporal na construção da Rd forma de se expressar de 
LCC.   

 

No quadro 13, destacam-se as expressões circunstanciais de tempo, que 

situam os objetos de discurso no tempo da enunciação, observando-se tempo 

habitual, não habitual, pontual ou impreciso. Para a localização espacial, destacam-

se os espaços “Nordeste”, “Rio Grande do Norte” “Livraria Martins” (situada em São 

Paulo). 

Da análise dos quadros que constituem essa seção temática, pode-se 

inferir como categorias mais recorrentes para a construção das representações do 

estilo de LCC a referenciação e a modificação. A escolha lexical de expressões 

referenciais como estilo (1MA1), inteligência (1MA2), linguagem (2MA1), dicção 

(2MA2), fala (6MA3), expressão (8MA2), palavra (11MA1) e trabalho (19MA1) e 

(20MA1) para nomear os objetos de discurso constrói metonímica e imageticamente 

a representação de Câmara Cascudo tal como o discurso o apresenta, como o 

homem de inteligência forte que “soube ser eficaz na sua própria terra” (14MA1). As 

expressões atributivas conferidas a esses referentes imprimem a orientação 

argumentativa dos enunciados no sentido de ressaltar essas características do autor 

natalense. Cada expressão utilizada categoriza o referente de uma maneira 

particular.  

A escolha de adjetivos, como incisivo, forte, eficaz, vivaz, eficiente e útil, 

para qualificar as expressões referenciais não se dá de forma aleatória. A 

construção da Rd de LCC por MA passa por essa escolha. Essas propriedades 

mantêm a isotopia do discurso e a orientação argumentativa para a construção da 
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representação da inteligência forte e eficaz. Observe-se que em (1MA2), a 

inteligência é qualificada como eficaz; em (2MA1) a linguagem é eficaz; em 

(11MA1) o estilo é eficiente; em (14MA1) o homem soube ser eficaz. Essa 

reiteração de traços semânticos constrói a representação dos referentes, que 

constroem imageticamente a representação do homem. Tal representação (do 

homem inteligente e eficaz) é inferida das imagens que emergem na superfície dos 

textos. A relação de significação mantida pelos modificadores desses referentes – 

“eficaz”, “eficiente” – assegura a coerência semântica do texto e concorre para 

construir a representação de Câmara Cascudo. 

O estilo, a inteligência, a linguagem, a dicção, a fala, a expressão e a 

palavra, postos como aspectos pessoais de Câmara Cascudo, representam, por 

extensão, o próprio Cascudo. Não se representa uma pessoa, mas alguns de seus 

aspectos, como saberes, intenções e valores (Cf. GRIZE, 1997). Assim, a 

representação mais evidente e expressiva que é possível construir para ele, nesses 

enunciados, pode ser sumarizada pelo adjetivo eficaz, na sua acepção mais corrente 

de produtivo e eficiente. Para obter esses efeitos de sentido, o enunciador empregou 

uma série de modificadores dos referentes (viva, eficaz, fortes, eficiente, incisivo), os 

quais direcionaram a interpretação para a construção dessa representação. 

A relação das categorias referenciação e modificação (modificadores dos 

referentes) foi bastante significativa para compor os significados que construíram 

representações como as da linguagem simples, do estilo incisivo e da fala serelepe. 

A modificação foi uma das categorias mais expressivas na construção das 

representações dessa seção. Isso se justifica pelo fato de se tratar de propriedades 

que foram atribuídas aos referentes, construindo novas representações e 

recategorizações para esses referentes. Alguns modificadores de referentes se 

repetiram, mantendo a isotopia do discurso. Assim, o modificador “serelepe” qualifica 

o estilo (1MA1) e a fala (6MA2). “Incisivo” de (1MA1) também qualifica a “expressão” 

de (8MA2). O modificador “eficaz” atribui propriedades a inteligência (1MA2) e a 

linguagem (2MA1). Nessa isotopia do estilo incisivo, conectam-se as representações 

da linguagem enérgica, da dicção com pontaria certeira, da expressão cortante e 

incisiva e da palavra que chuça como “guampa de marruá danado”.  

Quanto à predicação, esta categoria mostrou-se também bastante 

significativa para construir a representação da forma de se expressar de LCC. Os 
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verbos e locuções verbais empregados pelo locutor, juntamente com os 

modificadores dos referentes e da predicação, permitiram construir representações 

para o estilo, a linguagem, a dicção, a fala e a expressão do interlocutor. O estilo 

cascudiano dá alegria, é incisivo e comove o escritor paulista. As coisas ditas com 

leveza interessam-lhe formidavelmente, causando-lhe uma impressão profunda. A 

fala serelepe do potiguar espeta, pinga, chuça, faz cócega, é engraçada, diverte, é 

verdadeira e comove. Essas predicações compõem a forma de se expressar de 

LCC. A relação entre as categorias semânticas (referenciação, modificação, 

predicação, conexão e localização) promoveu, portanto, a composição de 

significações e contribuiu para construir as representações discursivas do estilo 

incisivo e serelepe de Câmara Cascudo. 

 

3.1.6 Representações da relação de amizade entre LCC e MA    

 

Nesta seção serão apresentadas as representações construídas no 

discurso de MA para a relação de amizade entre ele e o nordestino. Dos fragmentos 

analisados podem-se inferir representações como a camaradagem, a confiança 

mútua, a amizade firme, verdadeira e desinteressada. O quadro abaixo sintetiza 

essas representações por eixos temáticos. 

 

Seções Eixos temáticos Enunciados 

3.1.6.1  A camaradagem (6MA1), (16MA1) 

3.1.6.2  A amizade desinteressada (10MA1), (18MA1) 

3.1.6.3  A amizade firme (11MA2), (15MA1) 

3.1.6.4  A confiança (11MA3), (17MA1) 

3.1.6.5  A amizade necessária (17MA2) 

Quadro 14 – representações da amizade entre LCC e MA  
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3.1.6.1 A camaradagem 

(6MA1) Luís, eu sou tão feliz! Puxa! Que camaradão amigo mesmo de verdade eu 
arranjei em você.  

 (16MA1) Mais e muito mais você tem, não o direito, mas o dever de exigir de mim, 
por tudo quanto já tem sido nossa perfeita camaradagem que cada vez mais se 
estreita. Duma atração mútua para camaradagem pouco distou. Depois 
insensivelmente de camaradagem pra cordialíssimo prazer de dois seres juntos 
passamos insensivelmente. E insensivelmente fomos passando disso pra essa coisa 
mais magnífica e rara em que a palavra amigo não tem mais o sentido quotidiano 
em que todos a empregamos mas já vem de raízes inamovíveis.  

 

Nos fragmentos (6MA1) e (16MA1), as representações para o referente 

LCC e a relação de amizade entre este e o enunciador são designadas, sobretudo, 

pelas expressões “camaradão amigo mesmo de verdade” e “camaradagem”.  Essas 

expressões sinalizam o grau de amizade entre os dois interlocutores e o 

fortalecimento dessa relação, que ia se tornando cada vez mais sólida. Os 

organizadores textuais “Depois” e “E” em (16MA1), além de marcar a conexão entre 

as unidades semânticas (proposições e períodos), são empregados para ordenar as 

partes da representação discursiva no eixo do tempo, indicando a continuidade da 

relação de amizade. Embora com a função principal de adição, esses organizadores 

temporais promovem, no discurso, a progressão textual e sinalizam a evolução da 

amizade. O fragmento (6MA1) destaca, sobretudo por meio das expressões 

exclamativas, o entusiasmo do enunciador com a amizade do natalense, o que é 

representado pela expressão referencial “camaradão”, que adquire valor afetivo de 

intensidade. Essa designação é reforçada pelos modalizadores “amigo mesmo de 

verdade”, numa manobra do enunciador para conferir maior credibilidade a suas 

afirmações. A escolha de propriedades positivas, modalizadas pelo tom exclamativo, 

reforça a intenção do locutor de revelar para o interlocutor o seu estado de espírito, 

a satisfação em tê-lo como amigo.  

Em (16MA1), como já foi assinalado, a continuidade e progressão da 

amizade são sinalizadas por meio dos conectores que marcam a evolução da 

relação de “camaradagem” para “prazer de estar juntos” e daí para algo “mais 

magnífico e raro”. Esses conectores permitem a retomada de referentes para novas 

designações e, juntamente com o conector argumentativo mas (contra-

argumentativo marcador de um argumento forte), acrescentam a orientação 
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argumentativa do enunciado. Portanto, a representação da amizade em (16MA1) é 

construída, sobretudo, por meio da conexão. 

 

3.1.6.2 A amizade desinteressada 

(10MA1) Gui é muito leviano mesmo, tem dessas e creio mesmo que por causa 
dessa leviandade nunca chegamos a uma amizade largada que nem a que tenho 
com você com o Osvaldo com o Manuel Bandeira e com o Drummond de Minas. 

(18MA1) Você ter me vindo pedir qualquer serviço pra ganhar me doeu 
completamente porque sei você não fazia isso se não estivesse em forte apuro. 
Você foi sempre, dentre os amigos que tenho por aí tudo, um dos que, não sendo 
ricos, nunca me pediram coisa nenhuma. 

 

Em (10MA1) MA admite que nunca conseguira ter uma amizade 

verdadeira com Guilherme de Almeida, e atribui o fato à leviandade desse escritor. 

Essa informação serve como ponto de partida para o enunciador confirmar, por meio 

da comparação, a “amizade largada” com o natalense. As operações de relação 

(comparação) e conexão (relação de causalidade) embasam o fragmento, 

construindo a representação da amizade entre MA e LCC: uma amizade autêntica, 

espontânea.  Essa amizade espontânea e desinteressada também é retratada em 

(18MA1), em que se pode apreender, do discurso do enunciador, que a relação de 

amizade entre o nordestino e o paulista não se pautava em interesses pessoais ou 

troca de favores. Assim, o pedido de ajuda do nordestino causa preocupação em 

MA, levando-o a deduzir que o amigo se encontrava em forte apuro. O enunciador 

justifica a preocupação, por meio do conector porque, declarando que o natalense 

nunca lhe pedira coisa alguma. Há ainda no fragmento uma implícita relação de 

oposição por concessão, que põe em destaque o fato de LCC nunca ter pedido 

“coisa nenhuma” ao amigo, o que se opõe ao fato de não ser rico. A informação que 

fica subentendida aponta para o fato de que, não sendo rico, seria natural que LCC 

pedisse favor ao amigo paulista. A operação que constrói a representação de 

amizade nesse fragmento é, sobretudo, a conexão.  
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3.1.6.3 A amizade firme 

(11MA2) Espero em Deus que hei de ter vida e forças pra te dar coisas mais 
valiosas e guardar o nome forte da nossa amizade em qualquer coisa de vida maior. 

(15MA1) A ideia de ficar compadre de você, crismando o Fernando Luís, me 
iluminou. [...] E me é doce ver como os passos da vida vão se fechando em torno de 
nós, a amizade vai se cerrando, os laços se amarrando e a gente pode nessas redes 
firmes sossegar um bocado do que vai lá fora. 

 

Em (11MA2), a representação da amizade é construída, sobretudo, por 

modificação, a qual permite selecionar atributos para caracterizar essa relação, de 

modo que é possível se ter uma ideia do que o locutor considera relevante ou 

irrelevante. Assim, depreende-se que, no entendimento de MA, para uma amizade 

tão firme, a dedicatória ao amigo deveria ser de obra grandiosa, de maior valor do 

que as que vinha apresentando. Dessa forma, dedicando ao amigo obra de maior 

valor, estaria guardando o nome da amizade em algo mais sólido e duradouro. 

Provavelmente as “coisas mais valiosas” a que o poeta se refere diz respeito a uma 

grande obra, criação que imortalizasse seu nome e, por conseguinte, mantivesse 

guardado o nome da amizade com o potiguar em algo de vida maior, ou seja, algo 

mais memorável. Observe-se que o locutor estabelece uma relação de causalidade 

entre os dois fatos: ofertar ao amigo “coisa mais valiosa” e guardar o nome da 

amizade em “coisa de vida maior”. Essa relação é realizada com o emprego do 

conector “e”, que adquire no texto valor consecutivo. A escolha do substantivo 

“coisas” para nomear o referente, que é retomado por “coisa”, sinaliza a intenção do 

locutor de não limitar-se a falar, por exemplo, de livro, obra, mas de algo mais 

abstrato, que poderia compreender uma série de trabalhos ou produções literárias 

de natureza diversa.  “Coisa” é algo inominável, abstrato e pode se referir a qualquer 

realização.  

Em (15MA1), a Rd da relação de amizade entre MA e LCC é construída 

pela operação de conexão, sobretudo pela associação semântica entre as palavras. 

Esse procedimento constitui a coesão lexical do texto, abrangendo as relações de 

significado que são criadas entre unidades lexicais, como substantivos e verbos, 

motivando uma aproximação semântica entre tais unidades. Há, assim, uma 

convergência das palavras quanto ao sentido que expressam, de forma que “passos 

da vida”, “amizade” e “laços” se associam e entram em correlação com as formas 
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gerundivas “fechando”, “cerrando”, “amarrando”. Observe-se que essas formas 

compõem o quadro de referência que constrói o cenário do texto, ancorado na 

analogia com o laço que se amarra, o que representa o vínculo afetivo, a relação de 

amizade que se firma. Para retomar todas essas ações, o enunciador emprega o 

termo “redes firmes”, fazendo um sumário de todo o período precedente. Essa 

expressão nominal substitui toda a predicação precedente e ainda a recategoriza: 

todos os laços são rotulados como “redes firmes”, expressando a solidificação do 

relacionamento. Para MA, a solidez da amizade se concretizaria pela relação de 

compadrio com o amigo natalense. Essa relação, retomada pela qualificação 

sintética “redes firmes”, representava para Mário um apoio emocional.  

Convém chamar a atenção também, no enunciado de (15MA1), para as 

metáforas empregadas por Mário para descrever a relação de amizade entre ele e 

LCC. Essas construções se ancoram na relação imagética simbolizada pelo 

emprego metafórico de palavras e expressões, como “passos da vida”, “laços” e 

“redes”. Todas as metáforas do fragmento remetem à ideia de intimidade. A primeira, 

“os passos da vida vão se fechando”, pode ser interpretada numa perspectiva de 

proximidade de interesses. A segunda, “a amizade vai se cerrando”, e a terceira, “os 

laços se amarrando”, remetem a uma maior intimidade. A última metáfora repousa 

na ideia de afinidade e confiança mútua. 

 

3.1.6.4 A confiança 

(11MA3) Os outros são paulistas, são daqui mesmo e você é brasileiro; e de tão 
longe um dia me ofereceu mão tão apertando que me deu confiança verdadeira. 

(17MA1) Eu carecia assim de alguém, de alguém que me estimasse, me quisesse 
muito bem, mas não fosse dessa terrível piedade dos ditirambos elogiásticos sem 
nexo, que me fizesse um minuto o exame de consciência de mim. Eu mesmo era 
impossível. 

 

Em (11MA3), pode-se construir a Rd da amizade pela operação de 

localização espacial e temporal. O localizador espacial “tão longe” situa o referente 

da descrição no espaço físico, espaço considerado distante pelo enunciador. O 

localizador temporal “um dia” situa a descrição no tempo, num tempo longínquo, que 

remonta, talvez, às primeiras frases trocadas entre os dois amigos. Um dia, num 

tempo pretérito, LCC estendeu a mão a MA, num aperto de mão apertado, o que lhe 
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deu confiança verdadeira. Vale destacar que esse aperto de mão mencionado por 

Mário ainda não havia acontecido no plano real, visto que a primeira passagem de 

Mário por Natal só aconteceria em agosto de 1927, ocasião em que os dois amigos 

se encontram pela primeira vez (cf. MORAES, 2010). O gesto descrito por MA pode 

ser situado num plano metafórico, simbolizando a troca de cordialidade por meio das 

cartas. 

Para atribuir sentido ao enunciado de (11MA3), faz-se oportuno 

associar o que MA descreve como “oferecer a mão” com o gesto de apertar a mão, 

um cumprimento que expressa sentimento positivo de amizade, afinidade ou 

confiança entre duas pessoas. Pode-se construir, para “oferecer a mão”, o sentido 

de oferecer amizade, confiabilidade. A confiança veio pelo gesto do amigo 

oferecendo amizade, pela nacionalidade, pela distância, pela afinidade e admiração 

mútua. Tudo isso levou o escritor paulista a declarar ao amigo potiguar confiança 

verdadeira. A escolha da expressão referencial “confiança verdadeira” imprime a 

essa declaração a força da asserção. O modalizador “verdadeira” verbaliza uma 

avaliação do enunciador sobre o conteúdo do substantivo “confiança”, predicando o 

sentido desse substantivo de forma subjetiva. Ao empregar a expressão “confiança 

verdadeira” MA propicia espaço para atribuir ao referente “confiança” novas 

propriedades, obtidas com o emprego do modalizador epistêmico asseverativo 

“verdadeira”. 

Em (17MA1), pode-se inferir das imagens propostas pelo discurso de MA 

a representação que ele constrói para LCC: o amigo leal e sincero em quem podia 

confiar. As categorias que concorrem para construir essa Rd são a conexão e, 

principalmente, a predicação. A predicação se realiza, sobretudo, com as formas 

subjuntivas dos verbos estimar, querer, fazer e ser, que indicam ação-processo, nas 

três primeiras formas, e estado na última forma. Essas formas expressam, na sua 

modalidade (imperfeito do subjuntivo), anterioridade em relação ao tempo da 

enunciação. A forma verbal “carecia”, que inicia o período, indica anterioridade 

pontual e remete a um estado de coisas durativo: a necessidade de ter um amigo 

sincero, alguém como LCC, era anterior ao momento da enunciação e se prolongava 

no tempo. Nesse contexto, o imperfeito também adquire valor de pressuposição; tem 

a propriedade de pressupor algo que acontecia e não acontece mais, uma mudança 

de estado (carecia, mas não carece mais). Dessa forma, pode-se interpretar que MA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amizade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Afinidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Confian%C3%A7a
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encontrou em LCC o amigo de que precisava e agora essa necessidade está 

satisfeita, configurando a mudança de estado.  

As formas do imperfeito do subjuntivo: estimasse, quisesse, fosse e 

fizesse também expressam uma anterioridade problemática (Cf. CASTILHO, 2010), 

e um estado de coisas conjectural. MA declara que, em LCC, encontrou o amigo fiel, 

o “alguém” de quem carecia para lhe fazer “um exame de consciência”, já que ele 

próprio seria impossível. Essas predicações: estimasse, quisesse e fosse constroem 

a Rd do amigo leal que, por estimar o outro e lhe querer bem, não lhe faria falsos 

elogios. Para descrever o tipo de amigo que desejava e que encontra em LCC, MA 

emprega uma série de relativas predicativas: “que me estimasse, [que] me quisesse 

muito bem [...] que me fizesse um minuto [...]”. Essas relativas introduzem novas 

predicações no imperfeito do subjuntivo e funcionam como qualificantes, posto que 

indicam exatamente o tipo de amigo a que MA se referia: alguém que tivesse essas 

características.   

A conexão dessas representações ocorre por meio do conector contra-

argumentativo “mas”, que opera a relação de oposição entre o amigo ideal, o amigo 

que MA desejava, e o que ele rejeitava: a “piedade dos ditirambos elogiásticos”. 

Infere-se dessas imagens que MA já não apreciava as palavras lisonjeiras e os 

elogios tendenciosos. Daí referir-se à “terrível piedade dos ditirambos elogiásticos”, 

numa postura cética e de repúdio aos elogios entusiásticos que não correspondiam 

à realidade. O conector “mas” vem destacar essa Rd da sinceridade e fidelidade das 

palavras de LCC construídas no discurso de MA. O emprego do “mas” cria um 

julgamento implícito das amizades que o enunciador estava acostumado a 

presenciar.      

 

3.1.6.5 A amizade necessária 

 

 (17MA2) O retrato, você é retratista bom, está muitíssimo parecido e ponhamos que 
regularmente favorecido, o que vai em conta, não da amizade, o que era insulto, 
mas em conta da perfeita compreensão que entre nós existe, e que de dois literatos 
que se escrevinhavam cartas, acabou fazendo esta amizade de hoje, mais que 
admirável, verdadeiramente necessária para mim. 
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A estrutura de (17MA2) estabelece uma relação de causalidade entre o 

“retrato” delineado por LCC sobre o amigo paulista e a relação de amizade entre os 

dois. Para MA o retrato feito pelo amigo estava favorecido pela amizade. Os índices 

de avaliação “perfeita compreensão”, “amizade mais que admirável”, 

“verdadeiramente necessária” manifestam a perspectiva de MA sobre a sua amizade 

com o potiguar. Para o paulista, a amizade, além de se constituir como perfeita 

compreensão, já era algo necessário para ele. O operador “mas”, empregado para 

assinalar a retificação, refuta a voz do possível opositor de que o retrato estaria 

favorecido pela amizade – opinião invalidada e desqualificada pelo enunciador, que 

se antecipa em dizer que seria insulto – e introduz o argumento forte, prevalente. 

Dessa forma, as duas proposições de (17MA2) em relação de oposição são 

assumidas por enunciadores diferentes. O imperfeito (“era”) foi empregado no lugar 

de “seria” para predicar a hipótese, a suposição. A amizade entre os dois era mais 

que admirável, era necessária para MA. Essa asserção é feita de forma enfática, 

engajando o enunciador com o emprego do modalizador “verdadeiramente”, que 

confere credibilidade ao que é afirmado.    

 

3.1.7 Síntese dos resultados da Rd da relação de amizade entre MA e LCC 

 

Neste item será apresentada a síntese das representações discursivas da 

relação de amizade entre LCC e MA, construídas pelas categorias teóricas: 

referenciação, modificação (modificadores dos referentes e da predicação), 

predicação, conexão, relação e localização espaço-temporal. Os quadros abaixo 

apresentam as expressões que referenciam a amizade entre os dois escritores, 

como “camaradagem” e “laços”, bem como as propriedades atribuídas a essa 

relação, como a “perfeita camaradagem”, e a “confiança verdadeira”. Apresentam 

também os processos verbais, os conectores e as expressões circunstanciais de 

tempo e espaço que constroem essas representações.  
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a) A referenciação e os modificadores 

 

O quadro abaixo apresenta as expressões referenciais e modificadores, 

que constroem a representação da relação de amizade entre LCC e MA a partir de 

expressões referenciais que são introduzidas e/ou retomadas por descrições 

definidas, descrições indefinidas e anáforas (pessoais, definidas e demonstrativas). 

 
 

Expressões 
Referenciais 

Introdução 
referencial 

Anáforas 

 

 
 
Modificadores 
dos referentes Desc. 

Definida 
Desc. 
Indefinida 

Pessoais Definidas demonstrativas 

 

 Camaradão (6MA1)       

Amigo(s) 
(N=2) 

(6MA1) 

(18MA1) 

    “mesmo” “de 
verdade” 
(6MA1) 

Amizade 
(N=5) 

(11MA2) 

(15MA1) 

(17MA2) 

(10MA1)   (17MA2) “largada” 
(10MA1), 
“de hoje”, 
“admirável” 
“necessária” 
(17MA2) 

Nome (11MA2)     “forte” 

Confiança (11MA3)     “verdadeira” 

Passos (15MA1)     “da vida” 

Laços (15MA1)      

Redes     (15MA1) “firmes” 

Camaradagem 
(N=3) 

(16MA1) 

 

    “perfeita” 

Atração  (16MA1)    “mútua” 

Prazer (16MA1)     “cordialíssi-

mo” 

Compreensão (17MA2)     “perfeita” 

Quadro 15 – A referenciação e a modificação (modificadores dos referentes) na construção da 
Rd da amizade entre LCC e MA.   
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As expressões referenciais descritas no quadro 15 constroem, a partir dos 

textos de MA, as representações da relação de amizade entre LCC e MA. Essas 

representações são depreendidas por meio das expressões linguísticas, que são 

introduzidas nos textos, sobretudo, por descrição definida. Expressões linguísticas 

como camaradão, amigo, camaradagem, amizade e confiança são algumas das 

expressões referencias que manifestam a representação da amizade entre LCC e 

MA.  Esses referentes são introduzidos no texto, principalmente, por descrições 

definidas e, juntamente com os modificadores, constroem as representações 

discursivas analisadas nessa seção. Apenas em duas ocorrências, esses objetos 

são introduzidos por anáforas demonstrativas. Essas expressões recebem, por meio 

dos modificadores, propriedades que se evidenciam pela estrutura nome + adjetivo, 

nome + locução adjetiva e adjetivo + nome.  

 

b) A predicação e os modificadores 

 

O quadro abaixo apresenta os processos verbais e modificadores, que 

constroem a representação da relação de amizade entre LCC e MA, relacionados a 

circunstâncias modais, intensificadoras, temporais e de negação. 

 

Formas verbais (verbos, locuções verbais) N° de 
ocorrências 

Modificadores  

Ofereceu (11MA3) 01  

Deu (11MA3) 01  

Vão se fechando (15MA1) 01  

Vai se cerrando (15MA1) 01  

(se) amarrando (15MA1) 01  

Pode sossegar (15MA1) 01 “um bocado” 

Tem sido (16MA1) 01  

(se) estreita (16MA1) 01 “cada vez mais” 

Distou (16MA1) 01 “pouco” 

Passamos (16MA1) 01 “insensivelmente” 
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Fomos passando (16MA1) 01 “insensivelmente” 

(me) estimasse (17MA1) 01  

(me) quisesse (17MA1) 01 “muito bem” 

Fizesse (17MA1) 01  

Existe (17MA2) 01  

Acabou fazendo (17MA2) 01  

Fazia (17MA2) 01 “não” 

Estivesse (17MA2) 01  

Foi (17MA2) 01 “sempre” 

(me) pediram  01 “nunca” 

Quadro 16 -  A Predicação e a modificação (modificadores da predicação) na construção da Rd 
da amizade entre LCC e MA.   

 

O quadro 16 acima sintetiza o resultado das representações construídas 

para a relação de amizade entre LCC e MA, a partir das categorias predicação e 

modificação. Dos verbos e locuções verbais empregados, observa-se maior 

ocorrência daqueles que indicam ação, ou seja, são verbos e locuções que 

apresentam em sua estrutura um agente na função de sujeito. Além dos verbos de 

ação, observa-se, também, ocorrência significativa de verbos que indicam estado, 

aqueles cuja estrutura apresenta um agente na função de sujeito, que não é 

causativo nem afetado, é neutro. Quanto ao modificadores desses verbos, 

destacam-se aqueles que apresentam valores circunstanciais de intensidade , modo 

e negação. 

 

c) A conexão 

 

O quadro seguinte apresenta os elementos responsáveis por fazer a 

conexão das representações discursivas da relação de amizade entre LCC e MA.  
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Conectores 

Argumentativos 

Marcadores do 
argumento 

Marcadores 
da 
conclusão 

Contra-argumentativos 

Marc. de um argumento forte  

Mas (N=3)   (16MA1), (17MA1), (17MA2)  
Porque  (18MA1)   

Se (18MA1)   

 
Conectores 

Organizadores textuais  

 Espaciais Temporais Enumerativos sequenciais27  

E (N=6)   (11MA3), (15MA1) 
(17MA2)  

(11MA2), 
(15MA1), 
(16MA1) 

 

Quadro 17 – Conexão: principais conectores argumentativos e organizadores textuais que ordenam 
e estruturam a Rd de LCC no tempo e no espaço (Conectores relativos ao grupo de representações 
do item 3.2.6). 

 

Quanto á conexão, os conectores mais frequentes, conforme descritos no 

quadro 17, acima, são os organizadores textuais, especialmente o conector “E”, que 

ocorre em maior frequência com valor de simples adição (enumeração), seguido 

pelo “E” com valor sequencial. O conector contra-argumentativo “mas”, que introduz 

um argumento forte em suas três ocorrências, em (16MA1) e (17MA1), tem valor 

refutativo e, em (17MA2), apresenta valor de retificação. O conector argumentativo 

“porque”, com a função de marcar os argumentos, assinala a justificativa em 

(18MA1), e o conector “se” tem valor condicional. 

 

d) A localização espacial e temporal 

 

O quadro abaixo apresenta os elementos circunstanciais de tempo e de 

espaço que constroem as representações discursivas da relação de amizade entre 

LCC e MA. 

 

 

 

                                                           
27

  Esse tipo de conector não es,tá em Adam, foi emprestado do estudo de Martins e Tavares (2012), no qual  
aparece com função de sequenciação textual. 
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Localizadores 

 por enunciados 

Espaciais 

 

temporais Nº de ocorrências 

(11MA3) “de tão longe” “um dia” 02 

(15MA1) “lá fora”  01 

(17MA1)  “um minuto”  01 

(17MA2)  “de hoje” 01 

(18MA1) “por aí”  01 

 

Quadro 18 – principais localizadores espaciais e temporais na construção da Rd da relação de 
amizade entre LCC e MA. 

 

No quadro 18, destacam-se as expressões circunstanciais espaço-

temporais, que situam os objetos de discurso no espaço e no tempo da enunciação, 

observando-se, quanto ao tempo, que os objetos se situam no passado ou no 

presente em relação ao tempo da enunciação. Para a localização espacial, 

destacam-se os espaços “tão longe”, que remete à terra natal de LCC, ou seja, o Rio 

Grande do Norte; “por aí” e “lá fora” que indicam localização imprecisa. 

A categoria mais expressiva para construir as representações discursivas 

nessa seção é a referenciação. A seleção lexical constrói a isotopia no eixo da 

amizade. Nesse eixo, expressões referenciais como “amigo”, “camaradão”, 

“amizade”, “camaradagem”, “laços”, “passos”, “redes”, “compreensão” manifestam 

referentes que remetem à relação de amizade entre os dois interlocutores e 

adquirem no texto significados particulares.  O referente construído para LCC é 

designado pelos termos “amigo” e “camaradão”. As expressões “amizade”, 

“camaradagem”, “laços”, “passos”, “redes”, “compreensão” nomeiam a relação de 

amizade entre os dois intelectuais. A esses referentes são atribuídos traços 

semânticos que vêm complementar a representação dessa relação. Assim, 

expressões como “amigo de verdade”, “amizade largada, admirável e necessária”, 

“perfeita camaradagem”, “confiança verdadeira”, “atração mútua”, “perfeita 

compreensão” são termos que representam a relação de amizade entre os dois 

escritores. 
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A predicação e seus modificadores circunstanciais também se revelam 

consideravelmente relevantes na construção da Rd de LCC nesses fragmentos. 

Alguns verbos sinalizam o fortalecimento da relação de amizade, que evolui de 

atração mútua para camaradagem, depois para o prazer de estar juntos, e culmina 

em alguma “coisa mais magnífica e rara em que a palavra amigo não tem mais o 

sentido quotidiano em que todos a empregamos mas já vem de raízes inamovíveis”. 

E essa evolução, na concepção de MA, foi se dando aos poucos, insensivelmente. A 

camaradagem se estreitou até atingir a confiança verdadeira em que se pode 

sossegar. Essa representação se completa com os elementos que localizam a 

amizade no tempo, revelando sua evolução, e com os elementos que fazem a 

conexão entre as proposições, dentre os quais se destaca o conector “e”. 
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CONCLUSÃO  

 

Esta parte conclusiva é dedicada à apresentação de reflexões, 

contribuições, conclusões e resultados de análise, considerando as contribuições 

teórico-metodológicas trazidas, por esta pesquisa, para os estudos da textualidade, 

com o foco para o campo da Análise Textual dos Discursos, em especial, para a 

dimensão semântica do texto. 

Nesta tese, analisamos as representações discursivas de Câmara 

Cascudo construídas no discurso de Mário de Andrade, tomando como corpus 

textos da correspondência trocada entre os dois intelectuais, mais especificamente 

os textos de MA. Buscamos respaldo teórico-metodológico na Linguística Textual, 

especialmente na ATD e em trabalhos que adotam essa abordagem. Procedemos a 

uma análise linguística dos textos, que foram segmentados em enunciados. Cada 

enunciado foi analisado conforme temáticas específicas e partindo de um conjunto 

de categorias semânticas que embasaram sua interpretação. Para essa análise, 

empregamos um conjunto de categorias semânticas e empíricas, cuja relação foi 

compondo significações que contribuíram para construir as representações 

discursivas de Luís da Câmara Cascudo que emergiram nos textos analisados. As 

categorias semânticas foram adaptadas e redefinidas a partir dos estudos teóricos 

que respaldaram este trabalho. As categorias empíricas foram geradas com base 

nas temáticas mais recorrentes (como traços da personalidade, o estilo e a 

concepção da relação de amizade). Estas categorias foram definidas a partir da 

análise preliminar do material, observando-se a predominância de imagens 

construídas no discurso.   

Do conjunto de categorias semânticas (referenciação, modificação, 

predicação, conexão, relação de analogia, localização espaço-temporal e isotopia) 

empregadas para analisar as Rd de LCC no discurso de MA, todas contribuíram, em 

maior ou menor escala, para construir o conjunto de representações inferidas dos 35 

fragmentos de textos analisados. A referenciação, manifestada pela escolha lexical, 

e a modificação, manifestada pela escolha de modificadores para qualificar os 

referentes, representam as categorias mais expressivas, seguidas da predicação, 

sobretudo com o emprego de verbos de ação e aqueles que têm o papel de ligar 

uma predicação a um nome, atribuindo propriedades aos referentes. Quanto às 
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categorias conexão, relação de analogia e localização espacial e temporal, 

ocorreram em menor escala, mas também foram significativas para compor os 

significados gerados pela relação com as outras categorias e construir as 

representações. Essas categorias, juntamente com a isotopia, permitem interpretar 

opiniões, valores e intenções do locutor, imprimindo a orientação argumentativa dos 

enunciados. 

A análise permite construir para LCC, por meio das categorias semânticas 

(teóricas) e empíricas empregadas no discurso de MA, características específicas de 

sua personalidade, representadas, dentre outros traços, pela inteligência, bondade, 

hospitalidade, sensibilidade, simplicidade e pelo desprendimento. Quanto ao estilo 

do escritor, podem-se inferir representações como as do estilo leve, incisivo, eficaz e 

divertido. Para a amizade com o escritor paulista, interpretam-se as representações 

da camaradagem perfeita, da amizade desinteressada, firme e necessária, da 

confiança verdadeira, da compreensão perfeita e da atração mútua. 

Confirmando o pressuposto referido na introdução, constatamos que os 

recursos linguísticos (escolhas lexicais, como expressões referenciais, 

modificadores, verbos, conectivos, expressões circunstanciais) a que MA recorre 

para representar LCC, possibilitam a (re)construção das imagens do interlocutor, 

construídas discursivamente, proporcionando uma multiplicidade de representações 

da personalidade do escritor potiguar. Partindo dessas imagens, é possível 

interpretar, dentre outras representações menos salientes, os seguintes conjuntos 

de representações para Luís da Câmara Cascudo no discurso de Mário de Andrade:  

 Representação do homem: generoso, hospitaleiro, desprendido ativo e 

vaidoso. O homem com particular interesse pelo folclore e que não pôde se 

adaptar fora do Nordeste, onde soube ser eficaz.  

 Representação do escritor: espontâneo; verdadeiro; de valor superior; que 

dizia versos com leveza e graça numa linguagem simples e, ao mesmo 

tempo, enérgica, com fala serelepe e engraçada, dicção com pontaria certeira 

e num estilo incisivo e eficiente. 

 Representação do intelectual: o homem de inteligência viva que “soube ser 

eficaz na sua própria terra”.  
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 Representação do amigo: verdadeiro e necessário; da perfeita 

camaradagem, da confiança verdadeira e da perfeita compreensão que 

culminou numa relação magnífica e rara. 

 O conjunto de categorias que adotamos para alcançar nossos objetivos 

nos permite interpretar as várias representações que são construídas no discurso de 

MA para LCC e descrever os efeitos de sentido que são produzidos pela relação 

dessas categorias.  Para tanto, nossa análise focalizou o texto, numa perspectiva 

semântico-discursiva que permitiu investigar, por meio das propriedades suscitadas 

pelas categorias empregadas, o fenômeno da representação discursiva construída 

no texto com base nas imagens que foram emergindo da interpretação. Isso vem 

ratificar a afirmação de Adam (2008a [20011a]) de que o texto propõe o sentido e o 

interpretante constrói a Rd a partir dos seus enunciados. 

Quanto à metodologia, optamos pela análise conjunta de dados 

qualitativos e quantitativos e constatamos que esse procedimento constitui uma 

alternativa satisfatória para descrever o fenômeno das representações discursivas, 

uma vez que abrange uma investigação mais completa do fenômeno, fornecendo 

resultados mais ricos e completos. Dessa forma, entendemos que nossa pesquisa 

vem enriquecer os procedimentos teórico-metodológicos da ATD enquanto 

subdomínio da Linguística de texto, contribuindo para esse campo com uma 

abordagem investigativa de maior profundidade para a questão da Rd, trazendo 

maior clareza quanto à definição das categorias empregadas e da representação 

discursiva. 

No percurso da pesquisa, encontramos algumas limitações. A principal 

delas diz respeito ao nosso objeto de estudo e restrição bases teóricas para o seu 

desenvolvimento. A noção de representação discursiva na ATD, embora 

reconhecida e aplicada como categoria textual, encontra-se pouco desenvolvida, ou 

mesmo incompleta, falta, por exemplo, a predicação, categoria que foi redefinida 

com base em Neves (2006). Por outro lado, as operações definidas para a 

construção do período e da sentença descritiva puderam ser interpretadas e 

aplicadas para a construção das representações discursivas, posto que são 

procedimentos de textualização que estão na base da construção de qualquer texto 

(Cf. RODRIGUES et al., 2012). Essas operações foram interpretadas 
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semanticamente e complementadas por outras categorias, conforme já mencionado 

em várias partes deste trabalho. 

Fizemos um estudo exaustivo da Rd de Câmara Cascudo nas cartas que 

lhe escreveu Mário de Andrade. Desenvolvemos uma temática criativa, inovadora, 

um estudo inédito. De fato, como foi observado, muitos estudos já foram feitos 

desses documentos, mas nenhum procurou traçar uma imagem de LCC a partir 

deles. E nisso inovamos. Acreditamos, portanto, que o nosso trabalho pode 

contribuir para aprofundar os estudos sobre o texto, investigando a respeito das 

suas várias particularidades, a sua forma de organização e construção textual-

discursiva, caracterizada pelos aspectos de sua composição, da linguagem e do 

conteúdo que é tematizado. O trabalho vem trazer também uma contribuição cultural 

para o Estado do Rio Grande do Norte e – por que não dizer? – do Brasil, ao nos 

proporcionar um maior conhecimento deste importante autor potiguar. Tais 

pressupostos culturais podem ser exemplificados com os eixos temáticos que 

organizam as Rd, especificamente os relacionados a modernidade, a brasilidade e 

ao folclore. Outro aspecto importante do presente trabalho é uma contribuição para 

formar uma possível biografia de Câmara Cascudo com base nas Rd dos amigos, 

não só Mário de Andrade, mas também outros que emergem nas cartas, a exemplo 

de Monteiro Lobato e Manuel Bandeira. 
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ANEXO – A 

 

Transcrição das cartas de Mário de Andrade que foram objeto de análise 

1MA 
___________________________________________________________________ 
 

São Paulo, 14 de agosto de 1924. 

Luís da Câmara Cascudo. 

 

Você há-de permitir à minha modéstia que confesse a alegria que me deu 

o seu artigo. Muito obrigado. Sempre traz conforto à gente ver que de todo não é 

improfícua a empreitada que se deu de renovação, prolífera principalmente em 

desgostos, lutas, calúnias, desilusões. 

(1MA1) Já o conhecia. O seu nome ficou-me dum artigo lido na 

Revista do Brasil. O estilo atual, vivaz, serelepe dá alegria. Entretece a gente. É 

incisivo. Nós estamos num período de quinas e pontas. Quem não sabe andar com 

flexibilidade vive a receber pontaços e machucões. Se se pudesse desnudar das 

suas sedas retóricas o cérebro dum passadista, meu Deus, quanta mancha azul. 

São os encontros que deu no estilo da atualidade que é o seu. 

(1MA2) Acredite que não me esquecerei mais de você. Não tanto por 

agradecido. Isto é, sim: por agradecido. Gratidão maior que lhe tenho da 

revelação de mais uma inteligência viva e eficaz.  Nunca fui caçador de 

elogios. Criei para meu uso uma couraça de tatu onde os elogios resvalam. 

Mas não há tatu, por mais ressabiado, por mais duro de costado que não tenho 

o seu... calcanhar de Aquiles. (Deixe passar a imagem! Dirigida a um tatu tem 

ares de novidade). Meu ponto vulnerável é a confirmação das inteligências 

fortes. Você tocou-me rijo. 

 Terei sempre interesse em seguir seus trabalhos. Quer mandá-los? 

 Um sincero aperto de mão. 

  Mário de Andrade 

            Rua Lopez Chaves, 108. 
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2MA 

___________________________________________________________________ 

São Paulo, 26 de setembro, [1924]. 

Luís da Câmara Cascudo. 

  

Escrevo-lhe rápido porque tenho trabalheira danada pro dia todo. Li tudo 

o que me mandou.  O artigo sobre o Graça, franqueza não me lembro mais bem 

dele. Foi a primeira coisa lida e muitas fortes preocupações se interpuseram entre 

mim e ele. Conservo a impressão de coisa mais ou menos justa. Mais que menos. 

Só me lembro mais vivo das suas palavras sobre imitação. Levianas. Há imitação e 

imitação. Uns imitam por incapacidade. Outros para ensaiar asas. Estes saberão um 

dia voar sozinhos. Para eles a imitação é beneficio. Dos livros: Joio assinzinho; as 

Historias o tempo não levará. Acho desagradável essa mania de grudar crônicas em 

livro. Crônica é pra jornal. Livro é uma concepção mais inteiriça e completa. As 

Historias são um livro. As suas crônicas ficaram muito bem num jornal. Em livro a 

maior parte delas perde 90% da graça e oportunidade. As crônicas estarão bem num 

livro póstumo, se o autor delas atingir a celebridade. Então interessam por outro 

lado: evolução do autor, suas várias facetas, etc. Só conheço pouquíssimos livros de 

crônicas de valor real. A Semana do Machado, o De rebus pluribus do Santo-Tirso e 

poucos mais. Do seu Joio no entanto uma página me interessou vivamente: “Doutor 

João”. Muito bem contado e caso interessantíssimo. Comoveu-me. Nas suas críticas 

há uma mistura de bom e mau que me atordoa. Aliás isso não tem importância 

porque é opinião minha, pessoal. Em todo caso admirou-me a facilidade dos seus 

entusiasmos. A parte sobre a Argentina já é melhor. A mim foi útil. (2MA1) Quanto 

às Histórias que o tempo leva, livro interessantíssimo sobre todos os 

aspectos. Gozei de princípio ao fim. Excelente repositório de esclarecimentos. 

Utilíssimo. E sob o ponto de vista artístico boa [real]ização. O que mais me 

atrai nos seus escritos deste livro, e mesmo no Joio, Luís da Câmara Cascudo, 

é a sua despreocupação da literatura. Não há esse preconceito de fazer 

literatura que é a maior praga da arte de escrever. Nada de frases bem 

acabadinhas, ritmos preconcebidos, adjetivos para em[cantar;] linguagem 

direta, pessoal, enérgica, simples, [eficaz. Muito bem. Admiro o seu livro. Creia 

que sou si[ncero e não te]nho a mínima intenção de lhe ser agradável. Nem me 

importam teorias, modernismos etc quando aprecio ou renego. É lógico porém que 
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mais aprecio o que mais vai comigo. O que não impede que eu ainda  leia com 

prazer Matias Ayres e Euclides por exemplo. (2MA2) A sua dicção tem pontaria 

certeira as mais das vezes, Luís da Câmara Cascudo. Gostei imensamente 

disso. Não será mesmo essa a maior conquista dos modernos?  Creio que sim.  

A literatura (mau sentido da palavra) nasceu no séc. XIX. Nós conseguimos (alguns) 

libertarmo-nos da literatura. Isso vai aos poucos naturalmente. Gosto sempre de 

fazer exemplo comigo mesmo, porque assim não parece que estou a atacar 

ninguém. Fui recheado de literatura. Reagi. Revoltei-me. Chamaram a isso de 

futurismo. Pouco me importam os batizados. A revolta tinha exageros enormes. 

Pauliceia ainda está recheada de literatura na sua parte poética. Há muito 

parnasianismo, muito simbolismo, muita ideia literária oculta lá dentro e que como 

era  de esperar passou despercebida aos críticos. Valeu como revolta. É um grito de 

coração. Evolucionou mais rapidamente e melhor na prosa. Aqui tive logo frutos:  

experiências de síntese, simultaneidade, rapidez, energia. Abandonei os ritmos de 

rede e os clamores sensuais da palavra. Criei porém uma linguagem 

demasiadamente pessoal que transparece na próxima Escrava que lhe mandarei, e 

nas Crônicas de Malazarte. Era ainda um erro. O homem não vive só. Agora me 

humanizo. O erro foi benéfico. Imensamente. Em todas as pesquisas o erro vem. 

Mas erro melhor do que a verdade: produz. É ativo. Em certos livros atuais, no 

romance Fräulein  já estou melhorzinho.  Vamos a ver onde vou parar. E tenho 

consciência de que fugindo do regionalismo (um perigo) não escrevo mais 

português. Estou escrevendo brasileiro. Deus me ajude! 

 Você também está escrevendo brasileiro. Procure vivificar ainda mais esse 

propósito. Lembre-se que o português não pode ser, tal como ritmado e movido em 

Portugal, o nosso meio oral de expressão: outra terra, clima, novos costumes, 

preocupações, ideais. Aliás nós não herdamos de Portugal uma língua: herdamos 

uma gramática. Foi o que marcou por muito tempo a ideia de sermos 

sintaticamente/vocabularmente nacionais. O preconceito ainda perdura mesmo nos 

mais fr[ancos]. Você mesmo a horas tantas do seu livro põe entre aspas a palavra 

“arremediado”, p. [2]08, 2ª linha.  Teve medo de parecer ignorante? A mim me 

pareceu que você se esquivou de ser clarividente, com essas aspas malditas. [Sa]be 

[duma] coisa? (2MA3) As suas “Reminiscências” me causaram uma impressão 

profunda. [Não tenho] a menor hesitação em dizer que considero essa página 

admirabilíssima. É uma realização quase perfeita e comove imensamente na 
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sua sinceridade, no seu vácuo. Não tem nada lá dentro? É como esses silêncios 

noturnos das nossas terras do interior, você conhece bem isso. Silêncio, não há 

nada. De repente você percebe que aquela vacuidade está cheia de coisas, de 

barulhinhos, perfumes, vidas, vida. É estupendo. Assim é o seu vácuo infantil. 

Admirável e comovente. Disse que a realização era quase perfeita. Chamo a sua 

atenção para certas imagens protocolares que são insuficientes, literárias, eruditas e 

nada dizem: “Tínhamos o aspecto duma cidadela sitiada por uma arrancada 

mourisca”; “O busto largo e possante como um guerreiro medievo”. O que quer dizer 

isso? Nada. Absolutamente nada. Já porém o “numa  rápida carícia de leão 

enfastiado” é melhorzinha, embora ainda protocolar. Meu Deus! quando quiser 

comparar compare com as coisas que você vê, sente, toca, não com o que leu nos 

livros. Isso é vago e inútil. Aliás defeito de que me penitencio, também. 

 Agora uma pergunta, que não inclui censura: Você escreve a todo momento 

“d’imenso”, “d’agoiros” , por “de imenso”, “de agoiros”.  Essa elisão se faz aí no 

Norte? Interessa-me saber disso. É de uso popular ou costume seu pessoal? 

Responda-me que observo esses usos com atenção. 

 E agora um pedido. Tenho uma fome pelo Norte, não imagina. Mande-me 

umas fotografias de sua terra. Há por aí obras de arte coloniais?  Imagens de 

madeira, igrejas interessantes? Conhecem-se os seus autores? Há fotografias? 

Acredite: tudo isso me interessa mais que a vida. Não tenha medo de me mandar 

um retrato de tapera que seja. Ou de rio, ou de árvore comuns. São as delícias de 

minha vida essas fotografias de pedaços mesmo corriqueiros do Brasil. Não por 

sentimentalismo. Mas sei surpreender o segredo das coisas comezinhas da minha 

terra. E minha terra é ainda o Brasil. Não sou bairrista.   

 Aqui vai o meu sincero desejo de o conhecer pessoalmente. 

 

Abracemo-nos. 

                               Mário de Andrade 

             Lopes Chaves, 108. 

Quanto a retrato, não mando. Tenho horror a essas coisas. 
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3MA 

___________________________________________________________________ 

 

Araraquara, 26 de junho de 1925. 

Luís da Câmara Cascudo. 

 Estou sentindo uma dificuldade dos diabos escrevendo a mão. Máquina de 

escrever é um horror. Desde que comprei minha Manuela (nome de minha máquina 

de escrever) não peguei mais na caneta. Me acostumei. Agora que vim descansar 

mês e meio por estes lados cultivadíssimos [ilegível] Araraquara só cafezal cafezal  

não se vê outra coisa na paisagem com espigões cada nova carta que escrevo 

[ilegível], só vendo nem sei mais pegar na pena, ontem até me sujei com tinta que 

nem curumim de Grupo Escolar. Manuela ficou jururu lá na rua Lopes Chaves. 

 Você nem imagina o gosto que me deu o campeiro vestido de couro que você 

me mandou. Andei mostrando pra toda gente e mais a fotografia do maravilhoso 

cacto. As três fotografias já estão bem guardadinhas na minha coleção. Se lembre 

sempre de mim quando vir fotografias da nossa terra aí dos seus lados. Meu Deus! 

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 rúins, excepcionais e vulgares. Queria ver, sentir, cheirar. Amar já 

amo. Porém você compreende demais, este Brasil monstruoso, tão esfacelado, tão 

diferente, sem nada nem sequer ainda uma língua que ligue tudo, como é que a 

gente o pode sentir íntegro, caracterizado, realisticamente? Fisicamente? Enquanto 

me penso brasileiro, e você pode ter a certeza que nunca me penso paulista, graças 

a Deus tenho bastante largueza dentro de mim pra toda esta costa e sertão da 

gente, quando me penso brasileiro e trabalho e amo que nem brasileiro, me apalpo e 

me parece que sou maneta, sem um poder de pedaços de mim, que eu não posso 

sentir embora meus, que estão no mistério, que estão na idealização, posso dizer 

até que estão na saudade!...  É horrível. Doloroso. Por vezes eu escrevo uma coisa 

simples, dita sem esforço até sem arte, ninguém sabe o que está ali dentro de 
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grandeza de comoção, de viabilidade, de amor verdadeiro. Como eu vivo e vibro de 

ânsia brasileira! Veja se me compreende este pequenino “Poema acreano” em que 

disse apenas que senti de repente  e que é indescritível, inobservável em largas 

páginas psicológicas porque um desses momentos de angústia amorosa sublime em 

que é tão forte a corrente de comoção, tão ansiados os sentimentos, tão 

contraditórios, tão interpostos e simultâneos!... E agora a gente descreve tudo isso 

com [vontade]. É melhor dizer simplesmente. [ilegível] for como a gente 

compreenderá o dizer:  

[...] 

Gosta? Quero que você goste.  

Você há-de compreender a ânsia de compreensão, de união, e 

interpretação de tudo que é amor que essas linhas humildes eu não quis gritar. Essa 

ânsia dolorida já me teria feito andar por aí abraçando não sei se pudesse. Mas 

tenho que ganhar a minha vida aqui, sossegadinho, [ilegível], dando lição e mais 

[ilegível]. Porcaria! Ao menos me sobra esta certeza de que ninguém amou mais do 

que eu os brasileiros do Brasil . Se não faço nada por eles é porque Deus não me 

deu o destino dos fazedores. Assim mesmo vou trabalhando no meu canto e não 

tenho vergonha de mim. 

Até breve. Escreva e venha por aqui. Nos abraçaremos. Que bruta 

conversa haveremos de ter, nem é bom pensar! 

Mário. 

PS. [ilegível] os números que construí.  E os anteriores também regularinhos.  

(3MA1) Gostei de saber que você (você = tu) está folclorizando. Isso mesmo. 

Trabalhe e mande as coisas que fizer. Me interessam formidavelmente, porque 

são inteligentes,  bem pensadas, ditas com leveza e graça. Só depois de tudo 

isso é que me interessam porque são suas, de amigo. Quando gosto, gosto primeiro 

pelo valor. Não misturo amizade com valor. Está certo. Olhe: quero que você leia o 

3º número da Estética que não sei quando sairá. Conhece a revista? Terei lá um 

poema, “Noturno de Belo Horizonte” e uma carta a Alberto de Oliveira sobre os quais 

me interessa a sua opinião franca. 
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4MA 

___________________________________________________________________ 

São Paulo, 6  de setembro de 1925. 

Luís do coração, 

 (4MA1) Como você é tão bom pra mim! Cada carta de você é um carinho 

descansante pra mim, fico feliz. Deus lhe pague. Hoje é aniversario da minha 

prima Zilda. Pois ela tem de me esperar se quiser que tome chá junto com os outros. 

Hei de responder primeiro a tudo de você que tenho aqui. Vamos a ver: Primeiro me 

diga uma coisa, qual a silaba tônica de requififi? Palavra aguda ou grave, requifífe ou 

requififí? Outra coisa: é bem substantivo ou serve às vezes de adjetivo qualificativo 

também?  Outra coisa do mesmo gênero: me diga se você já escutou por aí a 

palavra pratita, adjetivo qualificativo querendo significar pessoa cheia de 

enjoamento, de não-me-toques. “Fulana é muito pratita” se fala por aqui. 

 Quem é esse Jorge Fernandes, hein? A apresentação de você está 

engraçadíssima. E o tal de Jorge Fernandes me deixou com água no bico. É bom 

mesmo. Sensibilidade e inteligência, me pareceu! “Contrição” um pouco mal 

realizado desde o “Andou feliz a sentida alma (sentida alma é horrível. E só pra 

rimar com calma! Diga pra ele que mande à merda essa rima e escreva “alma 

sentida” que é muito bonito) até  “Aos pés”. Essa partinha é um pouco corriqueira 

por demais. Resto bom.  “Remanescente” estupendo inteirinho e o  último verso é 

colossal. “Talvez na guerra contra o Paraguai”... Que mundo está nesse verso! Que 

achado formidável. Dê um abraço no Jorge Fernandes.  Puxa, que nome feio o dele, 

não?  

Recebi os índices. Também me puseram água no bico. Confesso que o livro 

sobre Lendas e tradições me interessa mais porque me afeta nos meus assuntos e 

preocupações mais do que os outros.  Porém que venham estes e os devorarei. Não 

tenho nenhuma autoridade nem sabença em nenhum dos assuntos pra dar parecer. 

Digo só que são interessantíssimos. Buda santo católico me parece francamente 

mais boutade que outra coisa. O nome do livro é ativíssimo faz cócega na gente. 

Terá extração certa. O sobre López me ajudará na minha sabença de historia pátria 

tão pouco aprofundada. 
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[..]  

O tal de Congresso Regionalista me deixou besta de entusiasmo. Em tese 

sou contrário ao regionalismo. Acho desintegrante da ideia de nação e sobre esse 

ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado. Além disso fatalmente o 

regionalismo insiste sobre as diferenciações e as curiosidades salientando não 

propriamente o caráter individual psicológico duma raça porém os seus lados 

exóticos. Pode-se dizer que exóticos até dentro do próprio país, não acha? [...] Aliás 

reconheço que nessa parte de vida artística e intelectual vocês se preocuparam 

mais com lados práticos que propriamente ideológicos. Em todo caso tudo é prático 

em última analise entre os temas que apontei. Porém de qualquer maneira que seja 

o Congresso é interessantíssimo e desejaria estar aí. (4MA2) E a sua casa que 

você não se cansa de me oferecer em Natal... Como você é bom pra mim! Se 

fosse possível não imagine que eu esperaria repetição e convite não. Iria 

mesmo. Aliás o convite está aceito. Quem sabe o que virá um dia! Se arranjar jeito 

irei na certa passar uns dias com você. Seria só engrandecer esta felicidade de 

quem como eu já é monstruosamente feliz. E você faz parte de minha felicidade, 

Luís. 

    Te abraço 

          Mário 
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5MA 

___________________________________________________________________ 

 

 São Paulo, 4  de outubro de 1925. 

Camaradão, 

 bom dia. Nem bem mandei a minha última carta pra você recebi mais uma 

cheirando couro de boi, cheirando caatinga, cheirando vastidão de campo grande 

comprido comprido comprido que não acaba mais. Que carta desesperante, puxa! 

Todo esse luar inda não maculado pelo soneto, essa paz esse silêncio que você 

sentiu e devorou e despejou com amizade na carta tudo me encheu duma dor funda 

uma dor que foi peleleim... peleleim... badalando através da terra grande nossa e 

encheu todo o Brasil. Fiquei pequenininho de tanta vontade, mas sou um besta, 

Luís, pra não dizer um frouxo. Não tenho coragem de mandar trabalho e todo o resto 

à merda e ir viajando por onde me chama esta sodade misteriosa das coisas que 

inda não vi. Não pensemos mais nisto. Seus poemas. Bons. Enérgicos retos. Mas 

tenho umas observações a fazer. Primeiro que tudo: pelo amor de Deus quando me 

escreve palavras brasileiras escreva com bastante clareza pra eu poder ler certo. 

Fiquei na dúvida com uma porção das palavras dos poemas de você. “E no galho 

escuro da”...?  Da o quê?  É oiticica é? Você escreveu de tal jeito que não se sabe si 

é oiticica, sitecica ou siticica. Em todo caso essa palavra não me deixa muito 

atrapalhado não porque sei que oiti ou oity é uma espécie de figueira e cica é resina 

mais ou menos, em tupi. Mas tem outras palavras que desconheço nunca vi 

empregadas ou se vi me esqueci. Você fala nuns “cardeiros que abrem as mãos”... 

É cardeiros mesmo? Vem de cardo por acaso? E o que me deixou mais com água 

na boca foi a palavra fanasco ou panasco ou farrasco ou ainda parrasco que não sei 

absolutamente o que é e que meus dicionários não registram. Me esclareça sobre 

isso, faz favor e desculpe a ignorância.  As observações que tinha a fazer são estas: 

(5MA1) Às vezes tenho impressão que você escreve um pouco depressa os 

seus versos e deixa como saíram sem se importar mais com eles. Tem 

algumas coisas por exemplo nestes três poeminhas que se você os lesse em 

voz alta e se preocupasse um pouco mais com a rítmica (veja bem que não falo 

métrica) creio que você mesmo corrigiria. Principalmente em vista da 
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naturalidade que é a melhor coisa deste mundo. Você é tão natural tão 

verdadeiro nestes poemas que a gente quase que não escuta a dicção de você 

porque ela desaparece e fica a impressão o quadro que você descreveu 

vibrando sozinho desimpedido e bonito. Por isso o mau efeito de expressões 

como “antes que a noite a mude” em que o mude rima com açude e chama a 

atenção da gente pro poeta. Rúim isso. Ainda no finzinho desse nº 1 vem “Há 

somente a tarde morrendo/ no vermelho/ espelho/ do açude...” Está muito bem, só 

que mudava pra “no espelho/ vermelho”  com o qualificativo depois do qualificado. 

Fica muito mais naturalmente rítmico assim e muito mais brasileiro. Você já reparou 

nessa tendência do brasileiro pra botar o qualificativo sistematicamente depois do 

substantivo qualificado? Repare. Eu já ando sistematizando isso na minha 

escriturada. No segundo poema não tenho nada que dizer, está excelente como 

expressão. É o melhor de todos a meu ver.  O terceiro, não sei adonde que você ou 

antes o lirismo de você estava  com a cabeça, de certo tinha entrado por demais 

nalguma abrideira bem gostosa, o certo é que a versificação livre saiu bêbeda duma 

vez. Noto aliás ainda uma certa indecisão no conceito de verso-livre de você. Não é 

bem verso-livre é verso arbitrário sem justificação nenhuma nem mesmo psicológica. 

Nos dois primeiros poemas já tinha encontrado certos casos aceitáveis porém um 

pouco forçado. Em todo caso iam. Porém este terceiro começa logo com um: “O 

chão é seco e vermelho, é vermelho”. Ora todo bom ledor de verso-livre entenderá 

que você reafirmou que o chão é vermelho duas vezes, e gosta disso que é boa 

maneira de expressar. Depois porém tem um desaponto bruto porque você continua: 

“o caminho entre  o... etc.” mostram do que o “é vermelho” nº 2 corresponde ao 

substantivo do verso seguinte. Ora não tem nenhuma razão que justifique isso nesse 

lugar. Você não está adquirindo saliência por coisa nenhuma, está falando calmo, 

observando verificando, sem nenhuma ironia, sem nenhuma exacerbação de 

comoção de maneiras que não tem razão pra esse corte puramente arbitrário e que 

vai contra as leis psicológicas que regem o verso-livre. Falando: 

“O chão é seco e vermelho 

É vermelho o caminho entre o amarelo do (panasco).” 

fica excelente. Não acha que tenho razão?   
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No quarto verso desse mesmo nº 3 vem uma “vermelha estrada” por estrada 

vermelha que tambem me enquizila, franqueza. Ficava tão bonito: “De pedra-branca 

na estrada vermelha.” O final também tomou cachaça: 

 

“Há uma transparência pelo ar 

que treme treme e, na poeira fina 

e cinzenta, voam folhas secas 

pelo ar...” 

 

Propunha:  

“Há uma transparência pelo ar que treme treme... 

Na poeira fina e cinzenta 

voam folhas secas  

pelo ar.” 

Ou: 

“Na poeira fina e cinzenta voam folhas secas 

pelo ar.” 

 

Sem excesso de virgulação. “Pelo ar” ficando sempre bem destacado e 

sem perder o ritmo natural prosaico do lirismo porque já pela distinção que fiz entre 

prosa e poesia na Escrava (distinção aliás que não é minha) o ritmo prosaico não 

impede que se tenha boa poesia ou então os famosos tropários bizantinos, os 

salmos judaicos com os versetes em ritmo prosaico seriam prosa e não poesia.  E 

são poesia da mais pura que a gente encontra no mundo, meu caro. Eu ainda 

proporia melhormente esses versos finais. Assim: 

 

“Na poeira fina e cinzenta do ar 

as folhas secas voam. 

Há uma transparência pelo ar que treme treme...” 
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Agora sim, o que tem de mais valor, a linda expressão e impressão forte: “Há uma 

transparência pelo ar que treme treme...” ficando no fim dá uma valorização 

extraordinária prá descrição comovida. E “as folhas secas voam” inda podia ficar 

mais simples: “voam as folhas secas”. À vontade. Não zangue não de eu estar 

propondo mudanças no poema que é seu. O Manuel o Drummond e uma porrada de 

outros amigos fazem isso comigo e eu com eles sem nenhuma cerimônia. É lógico 

que nenhum tem obrigação de aceitar tudo o que os outros propõem. O certo é que 

eu mesmo devo muito pra eles principalmente pro Manuel, que me querendo muito 

bem é absolutamente impiedoso comigo, não deixa passar nada. Assim também 

faço com você. Prova de amizade que não obriga você a coisa nenhuma, está visto.  

E que só serve prá gente ir ficando cada vez mais cutuba e destorcido na arte que 

escolheu, não acha? Refletir nunca fez mal pra ninguém. Bom, até logo. Me escreva 

contando coisas e abraçando o camarada velho que aqui sempre pensa em você. 

Sodade comprida  

         do 

                   Mário 
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6MA 
___________________________________________________________________ 
 

S. Paulo 26 de novembro 1925 

       (Não reli, estou exausto) 

 

(6MA1) Luís, eu sou tão feliz! Puxa! que camaradão amigo mesmo de 

verdade eu arranjei dentro de você... Recebi sua carta de dez de outubro, recebi 

fotografias de coisas de Iguarassu, e recebi finalmente o álbum comemorativo do 

Diário de Pernambuco. Não respondi antes, questão de doença que não mata mas 

maltrata. Me obrigaram a ficar imóvel e deitado o mais que  posso, imagine! Agora 

mesmo estou estendido e por isso mesmo que escrevendo a lápis. Só me levanto 

mesmo por causa de alguma lição mais bem remunerada. Estou carecendo de 

arames pra pagar o médico... Então me levanto, ganho um pouco e zaz! cama outra 

vez. Que merda de vida levei este ano, é incrível. De primeiro foi um esgotamento 

físico e uma fadiga intelectual horrorosos que fui arranjando, disfarçando até as 

férias de junho. Então descansei bem de seis meses de esforços martirizantes, e 

sarei. Agora bateu mais esta rebordosa! Fiquei abatido, palavra. Comendo arroz 

sem sal e no azeite e quase que nada mais. Uma28 miserinha de bolachas e leite. 

Agora vou melhorando, como um pouco melhor e mais gostoso. Se por acaso você 

tiver um encontro pessoal ou por carta com o homem das fotografias, fale  pra ele 

que ainda não respondi por causa de doença. Na semana que vem talvez eu me 

sente à máquina e mande pra ele minha gratidão e o entusiasmo baita que tive por 

Iguarassu. Que maravilhas, seu Luís!  E inda no álbum do Diário de Pernambuco 

vem uma rua de Iguarassu vigorosamente riscada pelo M. Bandeira, que me encheu 

as medidas. E quem é esse M. Bandeira desenhista, hein? Olhe que o tal risca muito 

bem, traço enérgico, pureza de sentimento da paisagem, boa acentuação do tipo da 

paisagem e sobretudo, como falei  vigor de mão masculina. Gostei. Aliás o álbum 

tem muita coisa interessante. É verdade que ainda não li nada por causa do 

tamanhão do álbum que não se ajeita com o meu corpo horizontal, porém os 

desenhos e a coleção dos assuntos me interessou vivamente. Inda hei de dar pra 
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você uma opinião mais exata quando ler o tal.  Recebeu umas rabugens minhas 

sobre aqueles três poemas que você me mandou? Olhe, Luís, acho sinceramente 

que você carece aproveitar aquilo. São três poeminhas deliciosos. Se fizer alguma 

modificação neles me mande que quero tê-los comigo e talvez aproveitar um dia, se 

por aqui sair alguma revista interessante.  A Estética, me mandam dizer os 

companheiros do Rio, que vai morrer. Custa caro e tem pouca saída. Ainda se luta 

muito e o publico é mais difícil de se afeiçoar a uma transformação de sensibilidade 

que a qualquer coisa prática. Nos meios literários, não: estamos cada vez mais 

divulgados e apreciados. No Rio então, volta e meia os jornais estão falando da 

gente. Eu sabia que a Estética durava no mínimo oito números, foi o que me 

escreveu o Prudente duma feita, e pretendia mandar poemas de você para lá. 

Estava justamente imaginando mandar esses três. Agora, de supetão, mataram a 

revista, só sai mais um número talvez e não sei o que você fez dos poemas. Mande-

os de novo e mande mais. (6MA2) Dos modernos do Nordeste é você 

incontestavelmente muito superior aos outros, sem mesmo, dentre os que eu 

conheço, possibilidade de comparação. Não é elogio que estou fazendo, é 

verdade. Se não achasse isso era incapaz de falar. Mande coisas e cartas. A 

fala serelepe de você dá na gente, espeta, pinga, chuça, faz cócega, é 

engraçada e sagui. Me diverte e é verdadeira, por isso além de divertir comove. 

Ando esperando os livros de você, sobretudo o sobre lendas e tradições. Qualquer 

dia de janeiro ou fevereiro estoura por aí também o meu livro novo, Losango cáqui já 

se imprimindo. São versos, porém sem o aspeto e o gosto dos de Pauliceia. Outro 

aspeto e outro gosto. Livro íntimo, sensações delicadinhas, coisa mais sutil talvez. 

Não sei se é bom, se é rúim, mais diário de sensações que poesia propriamente. E 

já estou tão longe dele! Agora ando inventando um livro novo, de que não escrevi 

nenhuma linha ainda porém que me parece meu estado atual de sensibilidade e 

ideia. Veremos. Talvez se chame Livro de Amor, não sei... É uma29 misturada de 

versos e prosa, mais ou menos no gênero da Vita Nuova de Dante. Não repare na 

vaidade de modelo tão grande. Não implica que eu me compare a ele, Deus me 

livre, cada macaco no seu galho. E a revista de três números que você pretendia 

lançar?  Mande notícias. Gostou do que mandei? Se não gostou fale que mando 

outra coisa. Faça de mim  o que você quiser. Na nossa amizade, Luís, me parece 
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que já passamos o tempo do aperto de mão e do “você” apenas... Já estamos no 

período mais amigo em que a gente pode passar dez minutos um ao lado do outro, 

sem falar, sem procurar assunto, vivendo apenas a vida uma só de dois iguais e 

bem se conhecendo: É doce viver a existência do amigo... Às vezes me ponho 

matutando no que você estará fazendo, de certo acendeu o cigarro, não, está 

bebendo refresco de abacaxi debaixo das árvores. Pronto, sosseguei de novo, deixo 

você procurando uma nota qualquer pra Potiguarania e vou trabalhar. Os espaços 

não são nada quando a gente se sente assim... Deus te pague. Olhe você arranje 

pra estar em S. Paulo depois do 15 de julho próximo ouviu? 

Um abraço esperando, 

         Mário. 
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7MA 
___________________________________________________________________ 

Ano bom de 1926. 

Luis, 

Deus te dê ano bom. Afinal vou responder à ultima carta de você. Vou 

passando bem melhor e a vontade de trabalhar principia outra vez. Começo por 

cartas aos amigos. A última carta de você importante grande amiga duma vez, me 

encheu. Merece comentários. Porém antes que me esqueça  te conto que recebi 

anteontem uma carta gentilíssima do Soto com o artigo sobre a Escrava saído em 

Renovación. Deus lhe pague o que você vem fazendo por mim. Vou esperar mais 

uns cinco ou seis dias pra responder pro Soto, porque assim posso mandar pra ele o 

meu livro novo que está sai-não-sai. Você já sabe qual é, o Losango cáqui, versos 

líricos, coisa íntima, coisa de coração moderno. Não tem o caráter humanitário nem 

nacionalista dos meus últimos versos. Vamos a ver se você gostará. Mas, olhe, se 

não gostar fale e os reparos que descobrir fale também que você encontra em mim 

um sujeito que jamais se ofendeu com censuras e que a si mesmo se vive 

censurando numa conta. Infelizmente seria indiscreto fazendo censuras e críticas 

dos meus próprios livros... Isso me lembra o que você fala na sua carta sobre a 

poesia de você.  Você vai-me tirar imediatamente do “inferno da biblioteca” como 

escreveu, os seus livros de versos e vai relê-los e trabalhá-los. Ou então primeiro 

mande-os imediatamente registrados pra mim. Quero lê-los e conversar sobre eles 

com você. Isto não é pedido social não, é ordem de amigo, coisa que se cumpre 

num átimo sem raciocinar. Deixe-se de preguiça e de tolice, escrever sem consertar 

depois o que a própria rapidez e veemência de inspiração enfraquece não dá coisa 

boa quase nunca. Se o gênio não é uma longa paciência como queria o outro, é 

incontestável que sem paciência e trabalho refletido, que só pode ser posterior ao 

momento de criação, não tem quase obra que seja grande. Sobretudo se for longa. 

Com exceção de minhas cartas não tem trabalhinho meu que não seja 

pausadamente pensado. E assim é que deve ser. Você está na obrigação de 

trabalhar a sua poesia, que é boa. E se não fosse boa pode ter a certeza que eu não 

falava que era. Os três poeminhas que você me mandou e que aqui estão 

guardados e relidos são muito bons. Que custa agora você fazer que eles fiquem 

mais artísticos, mais perfeitos, se a inspiração vale a pena disso! Você está na 
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obrigação de me mandar logo os seus versos pra que eu os leia, tenho vontade 

deles. (7MA1) E mude sua opinião sobre maneira de fazer obra-de-arte  que 

sobre esse ponto de... parir só e não educar depois está  positivamente errada. 

(7MA2) A sua opinião sobre a mentalidade de Recife... engraçado  é 

que eu vinha tendo faz muito tempo já a mesma sensação. Você compreende: 

por enquanto não posso ter opinião porque não vi não li, porém tenho a 

mesma sensação pelo pouco que sei e vi. E sobretudo me parece gente sem 

sensibilidade nova, sem esta agilidade intelectual desabusada que é tão 

característica do nosso tempo e que você tem. O próprio Inojosa que conheço 

um pouco mais, me parece pessoa inteligente, é incontestável, aproveitável, muito, 

trabalhador mas... Mas falta a tal coisa de não só saber porém sentir sem querer, 

inconscientemente: sentir.  E, é lógico, agir por essa sensibilidade. Me reserve esta 

opinião dentro de você. Pode ser falsa, devido ao conhecimento falho ou mesmo 

sendo verdadeira, não adianta nada. Reparos de técnica, reparos de inteligência 

organizadora podem valer de alguma coisa e jamais deixei de dizê-los porém 

reparos sobre sensibilidade criadora são inúteis porque ninguém pode consertar  

assim, por apontar defeitos, a sensibilidade alheia, não acha?  Acho mesmo que a 

sensibilidade independe da gente. É verdade que uma boa vontade, aspiração 

grande de compreender faz muita coisa até na sensibilidade da gente porém 

sobretudo sobre o ponto-de-vista compreensão. Sobre o ponto-de-vista criação, não.  

Quando eu principiei a estudar música aos dezesseis anos, me lembro que 

entusiasmo eu tinha por Wagner, como defendia Wagner, como gostava 

entregadamente e sem critério de tudo o que era de Wagner só porque pela pobreza 

dos livros que tinha então a última moda inda era Wagner e eu achava 

intuitivamente que a arte devia sempre de progredir. E te garanto que tive brutas 

comoções escutando obras de Wagner, comoções erradas certamente sobre 

qualquer ponto-de-vista porém imensamente sinceras. Depois progredi... Ao menos 

me parece e agora a última moda não me agrada  de antemão, agrada e só agrada 

quando me parece boa por sensibilidade e inteligência. É incontestável porém que 

aquela boa-vontade dos dezesseis anos ajudou muito pra que eu chegasse aonde 

cheguei. Eu tenho por isso muita esperança nessa gente do Norte; mais dia menos 

dia de tanto ouvir e de tanto matutar hão de ficar em dia com o tempo, você vai ver.  

O diabo é que também talvez então o tempo já esteja se modificando!... Diabo de 

pressa! 
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Mando aqui pra você ler dois artigos meus saídos o a-máquina num jornal 

do Paraná e o outro n’A Noite, do Rio de Janeiro. Lhes dou alguma importância na 

evolução do meu modo de pensar, por isso que mando. Mande opinião. A Noite, do 

Rio, organizou uma coisa engraçada: um Mês Modernista, cada dia um artiguete de 

meia coluna assinado por um modernista. Seis modernistas, um para cada dia da 

semana, repetido quatro vezes. Pensei em você porém a coisa foi organizada com 

afobação e você mora tão longe! Está saindo gostoso. Os colaboradores somos: 

Manuel Bandeira e Prudente de Morais Neto (Rio) Martins de Almeida e Carlos 

Drummond (Minas) Sergio Milliet e eu (S. Paulo).  Mais pândega que coisa séria. 

Quisemos rir um poucadinho e sarapantar o público.  Antes do Mês saiu a minha 

entrevista com esse cabeçalho horrível me dando a chefia do Modernismo, contra o 

que protestei em carta publicada no mesmo jornal. O engraçado é que Graça 

Aranha pisou nos calos e foi protestar também na redação contra a tal chefia 

falando, segundo me mandaram contar do Rio, que a chefia era dele! Esse Graça 

Aranha por causa do desejo de nos chefiar anda e andou se metendo em intrigas 

bestas e separatismos que causaram o desprestigio quase que total da palavra e 

ideias dele no meio modernista.  Escrevi sobre isso um artigo forte contra ele que 

deverá sair dia 10 na Manhã do Rio. Mandarei pra você e se houver escândalo 

mandarei contar também. Aqui em São Paulo estão cuidando de fundar um 

jornalzinho quinzenal moderno. Não serei do corpo de redação embora toda gente 

dele seja minha amiga. Deverei manter no Terra Roxa e Outras Terras uma crônica 

musical. Tratará de mais ou menos tudo, com leveza e rapidez. Sei que você vai ser 

convidado pra colaborar. Assim que saia mandarei o 1º núm. pra você pautar a sua 

colaboração pelo gênero e tamanho de Terra Roxa. Como sei que querem dar 

importância a trabalhos sobre história, sobre tudo o que é Brasil enfim, você tem 

campo largo nas suas especialidades. Um cap. do livro sobre tradições  ou do sobre 

López que tenha referência ao Brasil será ouro sobre azul. 

Me escreva como quiser, lápis pena maquina, contanto que me venha 

sempre escritura de você. Com paciência e esperteza chego a adivinhar os 

gatafunhos de você. 

 Ciao. 

Fica pra outro dia a questão religiosa. É assunto por demais importante, o 

mais importante incontestável da vida, pra ser tratado num dia como o de hoje em 

que estou com mentalidade de farra. 
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Me abrace. 

Mário. 
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8MA 
___________________________________________________________________ 
 
São Paulo, 3 de fevereiro de 1926 

Luís. 

 

Aqui vai uma porrada de coisas pra você. Livro, jornal e brigas. Desejo 

que o livro te agrade. Também se não agradar fale e nada de delicadezas comigo, 

hein. Não é por causa duma opinião contrária a um livro meu que diminuirá um 

minutinho de minha amizade por você. Como a Pauliceia, está causando uma 

trapalhada medonha. Uns acham loucura, outros confundem com o desvairismo de 

Pauliceia o que é construído até com excesso de teoria, outros acham 

incompreensível, outros acham a melhor coisa que jamais fiz, melhor mesmo que as 

últimas.  Tudo isso me parece exagero sobre exagero. O Losango não é mais que 

um livro de passagem. Tem coisas dentro dele de que gosto deveras porém é um 

livro sintomático de passagem. Era lógico que pra um espírito curioso e sério como o 

meu o intuitivismo de Pauliceia em que eu acertei às vezes por acaso, não me podia 

contentar. A necessidade de me fundar em normas e teorias bem organizadas me 

fez fazer todos aqueles estudos que deram teoricamente na Escrava e praticamente 

no Losango cáqui. Ambos da mesma época, repare, 1922. Da época em que nasceu 

se ressente o Losango de um pouco teórico por demais. Fiz simultaneidade, fiz 

notações sensacionistas, fiz harmonismo, fiz psicologismo com aquelas tentativas de 

sistematização de associações por constelação de que falei num dos apêndices da 

Escrava (“Flamingo”, “Tabatinguera”, “Jorobabel”, “Escrivaninha”), fiz uma porção de 

coisas, me conservando mais dentro do lirismo que da Poesia propriamente dita. 

Assim não posso dar ao Losango o valor mais construtivo, mais livre e muito mais 

poético do “Noturno de Belo Horizonte” e da série de versos a que pertencem os 

poemas publicados em Letras Novas. E mesmo desta fase que estará expressa no 

livro Clã do Jabuti, já me afastei! Agora estou noutra inda menos sensacionista e 

mais espiritual. Não sei francamente onde irei parar porém você pra quem vivo 

dando minha alma por cartas sabe perfeitamente a enorme sinceridade minha e que 

essa mutação constante não é mais que a sede clássica de perfeição. Perfeição 

propriamente não, expressão de mim mesmo. 

Quanto a Terra Roxa embora o 1º n. tenha saído fraco a nosso ver, tem 

causado algum barulho. Você me mande qualquer coisa pra ela sem no entanto 



224 
 

exceder no tamanho como aconteceu no 1º n. com o Thiollier e o Couto de Barros. E 

responda à enquete por favor. Dirija pra mim a resposta que eu encaminho. Você 

reparará também certo passadismo em algum... É questão de finanças, meu caro. E 

aliás o passadista do número é sujeito de muita inteligência, muito meu amigo porém 

que não devia escrever. Deu pra escrever... paciência!  No 2º número você se 

admirará talvez de encontrar uma descompostura minha no Menotti. É verdade. 

Esse homem está cada vez ficando mais pedante e como arranjou um grupinho de 

sequazes que como ele deram pra patriotas por não poderem compreender a 

elevação de ideia  em que estamos alguns fazendo brasileirismo sem nacionalismo, 

resolveu, se imaginando forte, me atacar. De supetão publicou um suelto brutal 

sobre o Losango que ele evidentemente não estava em condições de compreender 

porque não tem sensibilidade nem cultura pra isso. Respondi com muito mais 

violência.  Vou tomar assinatura talvez por três vezes em cima dele, depende.  Inda 

não sei porque me parece que é dar muita importância. No 3º número de Terra Roxa 

porém explicarei pela primeira vez minha atitude e a orientação de meus trabalhos. 

Isso é preciso pra que não me confundam com essa corja de nacionalisteiros de 

última hora que por aqui andam ganindo. 

Menos susto deve causar em você a minha “Carta aberta a Graça 

Aranha”. Também trabalho de higiene. Não nego o valor de Graça nem o papel de 

protetor nosso e os benefícios pra nós que disso derivaram, porém o Graça anda 

fazendo um poder de coisas inconfessáveis, de politiquices literárias, atacando os 

que não se sujeitam à canga dele  e o que é pior, atacando só por indiretas. Chegou 

a ponto de se servir do meu nome sem autorização pra afastar o Osvaldo que ele 

sabe meu amigo pessoal, da revista Estética.  Fiquei indignado como você bem há-

de imaginar e mandei aviso pra ele que não era solidário com ele porém com o 

movimento que ele não podia representar sozinho. Vai ele deu pra Jeremias e andou 

se queixando pra quem queria escutar que os modernistas ingratos de S. Paulo 

tinham se afastado dele apesar do que ele tinha feito por nós. É a razão dessa 

“Carta Aberta”. Ele não respondeu porém um pobre dum mocico da roda dele 

respondeu com uma porção de falsificações dos meus escritos. Sai hoje na Manhã 

do Rio a minha resposta pra esse peralta mentiroso. Mandarei também pra você 

com a nova Terra Roxa por sair. (8MA1) Como vê isto aqui está uma gostosura 

de atividade e luta. Imagino como você não havia de gozar, você que também é 

tão combativo e tão vivo nos ataques. (8MA2) Falar nisso, os “Atos dos 
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Modernos” que você publicou em Letras Novas são um achado. Está finíssimo 

como invenção. De Letras Novas tenho a dizer que se nota nela um esforço 

grande pra se modernizar, já estão alguns empregando o verso-livre. Porém 

não passa de esforço por enquanto. De moderno mesmo só você. Pela 

sensibilidade pelo inédito da invenção, pelo cortante e incisivo da expressão. 

Gostei de verdade dos “Atos dos Modernos”. E você me conhece 

suficientemente pra saber que se eu não gostasse falava mesmo, sem 

salamaleques nem pedir desculpas, falava. O que falta a essa gente é coragem e 

um pouco mais de estudo bem dirigido de coisas modernas. Em partes são 

perfeitamente desculpáveis devido a dificuldade de se adquirir coisas modernas 

europeias. Porém isso só desculpa em parte porque, que diabo! se tivessem mesmo 

coragem pra coisa podiam achar expressões modernas mais fáceis de aquisição no 

próprio Brasil, Graça, Ronald, Guilherme, eu, Manuel Bandeira, você mesmo que 

está juntinho deles, felizardos. Porque eu confesso egoisticamente que queria você 

pertinho de mim. Me mande dizer alguma coisa certa sobre aquele poeta “dos 

poetas que morreram talvez na guerra contra o Paraguai”. É invenção de você ou 

existe realmente? Olhe que esses dois versos são duma ingenuidade tão 

comoventemente lírica que se mesmo inventados por pândega por você não deixam 

de ser estupendos. Se existe e não presta ao menos esses dois versos ele 

escreveu. Se existe me mande mais alguma coisa dele. Se não existe e é invenção 

de você fique sabendo que é uma invenção grande, você deve firmar a psicologia 

dele e fazer dentro dessa psicologia ao menos uma plaquete. Garanto que saía 

interessantíssimo. 

Tenho estado com o Luis Soto aqui vindo pra ver coisas. Rapaz sério de 

voz cortante que bate na gente e dói. Espírito combativo muito construído. Me 

pareceu um pouco cheio desse bolchevismo idealista que a mocidade inventa pra 

poder amar ou atacar as coisas. E tem por Ingenieros uma admiração certamente 

exagerada, meio parecida com a que muita gente aqui no Brasil teve por Rui 

Barbosa, se lembra? Rui Barbosa e Ingenieros são mentalidades grandes porém 

não sei o que é admiração incondicional e nem mesmo o que é admiração grata e 

mística. Já estive com ele duas vezes e uma delas muito tempo umas quatro horas 

aqui em casa. Trouxe um amigo muito inteligente e vivo, um tal Vignale, conhece?  

Passei ontem onde eles estão hospedados mas não os encontrei. Reparei que são 

rapazes mais ou menos pobres e se vexaram de me contar onde estavam. Talvez 
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mais os tenha assustado a minha sala de estudos que parece de gente rica, cheia 

de quadros e de livros luxuosos. Mal sabem eles que tudo isso ou é dado ou 

adquirido com sacrifício imenso. Também tive a impressão que estavam 

desapontados com o Modernismo brasileiro. Julgaram naturalmente encontrar uma 

coisa e encontraram outra. Com esta minha franqueza imediata lhes disse logo o 

que pensava do universalismo idealista em que estão. E qual a razão por que 

devemos nos esforçar cada qual em ser nacional de seu país. Concordaram porém 

tive a impressão que meio desiludidos. Quanto à roda em que caíram foi a pior 

possível. O Menotti, pelo que eles me referiram caçoando, lhes falou uma porção de 

burradas: que nós temos os melhores pastos do mundo, que os nossos cafezais são 

os melhores do mundo, que a baía do Rio de Janeiro é a mais bela do mundo etc. 

de nacionalismos patrióticos bestas. E sei por eles mesmos que a desilusão que 

tiveram com o Rocha Ferreira poeta foi absoluta e total.  Como me parece que estão 

um pouco desiludidos comigo também, creio que levarão de S. Paulo má impressão. 

Má impressão que me parece, isto é que é cômico, um pouco patriótica também. 

Talvez me engane e isto seja perversidade do meu temperamento... Vou oferecer 

pra eles mais uma reuniãozinha depois-de-amanhã. Com Guilherme Baby, Tácito, 

Couto, Alcântara, Di Cavalcanti etc. 

Quanto ao convite que você me fez pra ir até aí Deus te pague antes de 

mais nada. Estou muito tentado a ir. Mas é tão difícil pra minha vida e atrapalharia 

tanto as coisas!... Vou pensar melhor e criar coragem. Eu poderia por exemplo criar 

coragem e arranjar  uma licença pra junho e julho.  Me mande um projeto de viagem 

com estadia também em São Salvador. Não irei pro Norte sem visitar a Bahia. Com 

duas conferências, uma em Recife outra em Natal. E muito você junto de mim. Até 

você podia dar também um pulo de Recife até a Baia e visitarmos juntos a S. 

Salvador maravilhosa.  Mande o projeto pra eu criar coragem e arranje com o 

Inojosa pra me convidar do Recife pra conferência lá. Você acha que essas 

conferências me poderiam equilibrar um pouco as finanças?  Olhe que as despesas 

da viagem são muito grandes e poderei quando muito arranjar de mim pra ela aí por 

um conto e quinhentos. Se as conferências renderem uns dois contos creio que 

bastará isso, não? Fale franco pra eu poder resolver franco. Se não bastar o dinheiro 

adio a viagem pra junho do ano que vem. 

Ciao. Um abraço enorme e saudoso, imensamente grato e amigo do 

Mário. 
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9MA 
___________________________________________________________________ 
 

São Paulo, 12 de março de 1926. 

Luís, 

que é isso, Luís! Mandei meu livro pra você, escrevi carta comprida, 

mandei pedir um escrito pra Terra Roxa e você não me responde nada!  Está 

doente, é?  Ando meio inquieto. Todo santo dia penso em você porém como a carga 

de trabalho é por demais agora vou deixando pra escrever no dia seguinte e esse 

dia seguinte nunca que chega. Afinal resolvi que chegasse hoje, roubo tempo de 

mim pra dar pra nós dois. Que vida, Luís!... Você nem imagina. Oh! Que desejo me 

dá às vezes de ir parar numa terra mansa como a de você, sem esta agitação louca 

e interesseira de cidade grandona... Às vezes penso que vou arrebentar. E tenho 

convicção que isto não pode continuar da maneira que vai. Nem posso mais pôr 

mão nos meus trabalhos de verdade, nos trabalhos que não dão dinheiro mas dão 

vida superior. Não faço nada que valha. É só dar lições de piano e de História da 

Música. E inda por cima as tais lições de Estética (não sei se já contei pra você que 

agora comecei um curso de Estética geral, comparada e histórica de todas as artes 

pra um grupo de moças da nossa alta sociedade) essas lições estão me tomando 

um tempão imenso pois que as escrevo. Tenho péssima faculdade de elocução, sou 

incapaz de falar de improviso, atrapalho tudo e as ideais saem chatas e mal 

expressas, por isso sou obrigado a escrever minhas lições, a fazer verdadeiras 

conferências com todos os caracteres de conferência que você sabe muito bem que 

são pouco artísticos e pouco científicos, conferências que me tomam às vezes três 

dias da semana pois as aulas são semanais. Além disso estou como crítico musical 

dum jornal novo que principiou por aqui, S. Paulo Jornal. É concerto sobre concerto 

e inda por cima de vez em quando um artigo pra publico... É horrível! Também a 

Manhã do Rio de Janeiro me convidou pra lhe dar um artigo semanal... Aceitei como 

aceitei a crítica e as tais aulas de Estética, porque careço de ganhar dinheiro pra dar 

um pouco mais de largueza pra minha vida do momento que já estava se tornando 

angustiosa de tão apertada. Terra Roxa é de amigos, escrevo nela sem ganhar nada 

nem ela pode pagar artigos a coitada. Me lembro que na carta anterior eu te falava 

que não partia este ano pra aí porque carecia de acabar a minha História da 
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Música... Estou vendo que não pegarei nela por todo o ano porém repito o que 

afirmei: o ano que vem irei visitar o Norte na certa, suceda o que suceder e com a 

vontade de Deus. E você?  Não se resolveu mesmo a vir Este ano até aqui? Me 

mande contar isso bem certo porque careço de saber o tempo exato em que você 

estará em S. Paulo pra estar aqui também. Como você sabe em julho e junho tenho 

mais ou menos um mês de férias que às vezes aproveito pra dar uma chegadinha 

nas fazendas dos amigos. Se você vier é lógico que não irei. Isso não me causa 

desarranjo nenhum e mesmo que causasse só a vontade imensa de abraçar e 

conversar você pagaria de sobra todos os desarranjos. Querer bem paga todos os 

desarranjos. Falar nisso você inda não me mandou o seu retrato, hein! Nem mandou 

me contar se o tal poeta “remanescente dos poetas que morreram talvez na guerra 

contra o Paraguai” é verdadeiro de carne e osso ou ficção de você. Escreva, homem 

e mande coisas! Faz favor, Luís, me mande o tal livro de versos que você estava 

escrevendo pra eu ler. Juro que tenho interesse não só de amizade mas intelectual 

nisso e terá ida e volta se você mandar os originais e não cópia.  Mande tudo tudo, 

tenho fome de ler o que você fez em poesia. (9MA1) Agora mesmo escrevi um 

artigo pra Mocidade sobre as Tendências da Poesia Modernista no Brasil, só 

citei dois poemas e um deles é o primeiro daqueles três que você me mandou, 

se lembra? Acho mesmo que você devia de continuar essas impressões de 

agreste tão sugestivas e tão simples. Que acha você de dar a todas elas o nome 

genérico de Agreste? Ou fazer como eu com os meus “Momentos” e “Paisagens”: 

“Momento n.1”, “Momento n.2”, “Paisagem n.5” e assim por diante. Mando pra você 

um programa de concerto que fez sucesso aqui. De fato o programa é extraordinário 

como importância, não acha? Faz matutar. O Luis Emilio Soto foi-se embora. Gostei 

dele de verdade. Um pouco misterioso. De repente desaparecia. Esteve mais de 

mês aqui em S. Paulo. Desconfio um poucadinho que veio em alguma missão que 

não sei o que é. Possivelmente bolchevista... Não sei e não quero fazer mau juízo 

de ninguém. Peço mesmo pra você que ignore isto que estou falando porque pode 

ser falso. Em todo caso é bem esquisito isso de virem dois homens da Argentina, 

passarem por literatos e desaparecerem de vez em quando dos meios literários, 

andarem ninguém sabia adonde, passarem um mês inteirinho em S. Paulo, não irem 

pro Rio (pelo menos pelo que contaram) só o Soto na véspera da partida pra Buenos 

Aires foi passar dois dias no Rio que no entanto como Brasil e como meio literário é 

muito mais importante que S. Paulo. Só disso é que não gostei muito. No resto boa 
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gente divertida inteligente e bastante livre. Me deram uns oito livros argentinos 

modernos que por sinal não puderam me interessar muito não. Se o modernismo 

argentino é isso o nosso é bem mais forte. Mando também Terra Roxa pra você. 

Veja se se diverte um pouco com ela, cria saudade de mim e escreve. Um abraço 

daqueles. 

Mário. 
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10MA 
___________________________________________________________________ 
 

São Paulo. Dia de Tiradentes [21 de abril] – 1926. 

Luís, boa-noite. 120 quilômetros por hora, que inda tenho de ir ajudar o 

Guilherme de Almeida e mais o irmão que também é meu amigo a passarem uma 

parte desta noite dura pra eles. Perderam o pai e estão acabrunhadíssimos. O que 

aliás não impede que tenha havido séria indelicadeza no Gui não agradecendo o 

livro que você lhe mandou. (10MA1) Gui é muito leviano mesmo, tem dessas e 

creio mesmo que por causa dessa leviandade nunca chegamos a uma amizade 

largada que nem a que tenho com você com o Osvaldo com o Manuel Bandeira 

e com o Drummond de Minas. Você tem perfeitamente razão nas censuras que me 

faz sobre o caso Menotti. Não devia ter respondido. Devia ter cortado relações isso 

não tem dúvida porém discretamente deixando que ele falasse o que quisesse por 

seu lado. Se algum dia inda voltar a falar nele pra você talvez que então eu explique 

claramente a opinião que tenho sobre ele. Literária bem entendido. Desde já porém 

carece que você saiba que embora reconheça que ele é o dó-de-peito  da ignorância  

não acho ele de todo rúim, não. Porém como caráter moral é um crápula. Outro dia 

ainda estavam comentando Menotti numa roda de gente limpa e eu naturalmente 

não entrei na conversa porque podia parecer suspeito no assunto: o resultado foi 

que Menotti está dando nojo com os manejos literários dele. E basta. 

Me espere então o ano que vem. Guarde todos os projetos intactos pois 

farei certamente a viagem até aí. Só se Deus não quiser porém me parece que ele 

há-de querer. Estou louco e sonhando você e essa terra. A história do jacaré inda 

não ficou bem esclarecida pra mim e a culpa é minha. Então jacaré dorme na tona 

da água?  Eu pensava que ele dormia no fundo do rio e o meu verso é “Os círculos 

dos jacarés que afundam pra dormir”.  Não se esqueça ainda de me esclarecer 

sobre isso. São os inconvenientes de quem escreve sobre o que não conhece. 

Também não é por pretensão, não pense, que andei falando em jacaré na minha 

poesia. É uma evocação muito legítima de manhã simultânea brasileira e os jacarés 

me vieram no lirismo sem culpa minha. Agora faço questão que fiquem jacarés 

porque eles me parecem muito bem dentro da poesia porém quero que  sejam 

jacarés de verdade bem brasileiros e vivos e não jacaré Fafner de drama lírico 
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wagneriano. Por isso é que estou caceteando você com esta perguntaria que não 

acaba mais. 

Mando pra você um artigo de sátira contra o Lobato que vai deixar você 

tiririca. Não se zangue comigo não. Bem reconheço que Lobato tem valor porém 

andou falando umas merdices sobre os “futuristas” e por isso é que desanquei nele. 

Como o artigo saiu hoje inda não sei se fará escândalo e terá resposta. Depois 

mando contar o resto. 

Você afinal inda não me mandou nada pra Terra Roxa. Mande pedaço de 

livro se não quiser escrever artigo porém faço questão de ver você em Terra Roxa 

camaradando comigo. Citei um dos poemas de você num artigo sobre Tendências 

da Poesia Modernista Brasileira que deverá sair em Mocidade.  Quando sair mando.  

E repito o ultimatum:  você está na obrigação de continuar a escrever versos e se 

não quiser, está duma ou doutra maneira na obrigação de mandar ou originais ou 

cópia dos versos que já tem feitos. Dou minha palavra que nada publicarei sem  

licença de você. É pra meu gozo pessoal. Recebi Alma patrícia que está longe de 

me desinteressar como você imagina. Já careço muito de passado pra não aceitá-lo 

como é. Livro em que já se percebe o que você está sendo e inda virá a ser. E 

quanto a informações sobre gente do Norte têm valor inestimável pra mim. Que 

horror! Você fala de pessoas e cita versos legítimos que me dão a impressão de ser 

de algum país desconhecido e que eu estava longe de imaginar. No entanto são 

iguais aos daqui e são legitimamente da mesma pátria, nem melhores nem piores... 

Também creio que em parte a culpa foi minha de ignorar tanta gente minha, vivi 

tanto de minha vida na Europa!... Em todo caso tive a coragem e a franqueza de me 

penitenciar e começar minha vida legítima a tempo, não acha? 

Quanto a Graça Aranha continuo aliás a admirar Graça como admirava 

dantes. O que fiz foi acabar com as intrigas que ele estava fazendo. Parece que 

parou e está convencido que não pode mesmo representar o papel de pai-de-todos 

no nosso movimento coletivo mas sem chefe. 

Ciao Luís do coração. Me escreva dessas cartas nortistas tão de você e 

tão queridas que você me escreve sempre e perdoe esta resenha de pensamentos 

que aqui vai. Minha vida agora é um monstro de ferócia e trabalho. Será assim até 

dezembro. Depois tratarei de minhas artes.  Por agora é só corrida pro ganha-pão. 

Com um baita abraço do sempre. 

Mário 
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Falar na sua colaboração pra Terra Roxa: porque não manda alguma 

coisa do livro sobre tradições. Conte tradições daí, is[so me interessa muito. 

Esperava comprar a Manhã com o meu artigo contra o Lobato ao sair, na 

cidade. Veio a Manhã mas sem o artigo. Mando pois a carta e o embrulho. Artigo irá 

quando sair.  

Ciao.   
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11MA 
___________________________________________________________________ 
 

S. Paulo, 22 de julho de 1926. 

Luís, 

 

sim: recebi carta versos revistas, recebi e li tudo, adorei tanto o “Não 

gosto de sertão verde” que roubei ele por minha conta  e já que você não quis 

mandar nada pra Terra Roxa dei o poema pros redatores que por sinal se 

entusiasmaram também. Aconselho apenas a escrever aquelas palavras “escorre 

lento” e a outra que não me lembro agora, naturalmente em horizontal. Essas 

ideografias na verdade são falsas e também caí nelas e errei. Na verdade não dizem 

nada mais que o que a imaginação do leitor inteligente bota de si no poema. Quanto 

aos instantâneos de você dei um bruto dum abração em cada um e olhei muitas 

vezes o atarracado do nortista querido meu. Li também os artigos e vou gozando. 

(11MA1) Aquela síntese histórica de Natal está simplesmente estupenda como 

estilo vivaz e eficiente.  A palavra na mão de você é feito guampa de marruá 

danado, chuça a gente direito mesmo. Se tem uma impressão até física, puxa! 

O outro sobre tradições está um pouco atabalhoada, tome cuidado que esta nossa 

mania de escrever vivo conduz mesmo muitas vezes a isso. Eu tenho cada página 

tão complicada e misturada no Amar, verbo intransitivo que às vezes até eu mesmo 

fico meio atrapalhado pra compreender. Em ficção inda não faz muito mal, dá 

caráter e quem não quiser entender que vá à merda porém em crítica e é o caso de 

você uma maior ordenação lógica de períodos e de ideias não faz mal, antes é muito 

melhor. Cuidado, tome bem cuidado porque tenho a impressão pelo lido e se você 

colher com paciência o maior número de lendas possível e as der no livro, tenho a 

impressão que a obra fica um monumento. E é mesmo por isso que sou severo 

assim. Como artigo o pedaço que você me mandou impresso inda passa e quem 

não quiser entender que não entenda porém como livro exijo e sei que você pode 

dar coisa fortíssima. Toca o bonde! Fica entendido: todo artigo meu publicado 

mandarei pra você. Escrevi agora um sobre Anita Malfatti, pintora e amiga querida 

minha, amiga dos tempos duros de Pauliceia desvairada. Não se amole muito com a 

chuçada que dei no Lobato. Ele estava carecendo por causa dum artigo besta que 
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escreveu sobre nós.  Nem por isso deixo de reconhecer o valor dele embora 

também reconheça e com raiva que ele não está fazendo valer bem o valor e a 

influência que tem. E uma coisa que não perdoo mesmo pra ninguém é desperdício 

da inteligência natural. Pessoalmente sou obrigado a confessar pra você que não 

posso dar ao Lobato a mínima importância ou validade moral. Porém isso são casos 

muito pessoais entre ele e eu e não quero ferir os sentimentos delicados de você. 

Então: está se aprontando pra vir mesmo por aqui em dezembro? Não 

deixe de vir hein! Conto com você e embora não tenha as mesmas possibilidades 

que você pra mostrar coisas novas sempre havemos de viver. Manuel Bandeira 

também está com ideias de vir por aqui no fim do ano. Será uma festa imensa pra 

mim ter comigo os meus dois amigos longínquos. Aliás, estive bastante com o Manu 

o mês passado. Fui no Rio por quinze dias e gozei pra burro, puxa! foi uma festança 

que não acabou senão na manhãzinha em que voltei tendo apenas tempo de passar 

no hotel buscar a mala e disparar prá estação com o trem quase não me esperando. 

Depois inda passei doze dias na fazenda dum tio e agora só é que estou de novo na 

Pauliceia e escrevendo estas conversas pra você. 

Creio que pra setembro terei o Primeiro andar pronto e pra outubro o 

Amar, verbo intransitivo. Tinha dedicado a você um dos contos de Primeiro andar 

porém acabo de tirar a dedicatória. (11MA2) Espero em Deus que hei de ter vida e 

forças pra te dar coisas mais valiosas e guardar o nome forte da nossa 

amizade em qualquer coisa de vida maior. O Primeiro andar é uma merda e nem 

sei porque mesmo não sai de minha cabeça esta intenção de publicá-lo. É verdade 

que uma dedicatória vale pela intenção e não pelo valor da obra dedicada e é 

mesmo por pensar nisso que mantenho as outras dedicatórias do livro porém é 

também natural que eu tenha  pra com você uma ternura particular e mais grata. 

(11MA3) Os outros são paulistas, são daqui mesmo e você é brasileiro; e de 

tão longe um dia me ofereceu mão tão apertando que me deu confiança 

verdadeira. Ora eu não sou paulista embora tenha nascido em S. Paulo e é tão fatal 

em mim esta incompreensão dos limites estaduais, se acirra tanto em mim a 

irregularidade perniciosa disso que até meio que ando antipatizando com os 

paulistas. O que é profundamente besta, reconheço. 

 Bem, adeus e escreva sempre uma letrinha mais amável que a da última 

carta, puxa! palavra que eu vou comprar uma lente só pra ver se posso entender 
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com mais facilidade o que você escreve a duzentos quilômetros por hora. O Jorge 

Fernandes é lacônico mas é batuta. Cartas deste tamanhinho porém manda versos 

e essa é uma felicidade pra mim. Acho ele um bruto poeta. Com o abraço do 

Mário  
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12MA 
___________________________________________________________________ 
São Paulo, 1 de março de 1927  
 

Luisico! Mas que foi que sucedeu que você não me escreve mais mesmo! 

Ora se é zanga desembucha logo por que está zangado que me desculpo logo se 

estiver culpado ou passo uma bruta de caçoada em você. Deixa disso e escreve 

homem! Ando sapeando correio todo dia pra ver se topo com a letra miúda do 

amigo, vai letra miúda não aparece mesmo e já estou meio desapontado. Só uma 

desculpa você pode ter, já se sabe: amor. E assim mesmo só se for amor feliz 

porque noutro caso escrever estudar ler é ainda o jeito mais fácil da gente mandar a 

imagem da marvada passear. Pois é: ando desapontado com a indiferença de você. 

Escrevo, eu que tenho três vezes mais que o dia de que fazeres, escrevo assim 

mesmo roubando tempo da vida e você nem pio... isso não se faz Luís. Estou 

ficando com vontade de zangar porém inda estou indeciso, e não sei se zangarei 

não. Creio que não, não tenho jeito pra isso e depois essa história de zangar e 

explodir, eu tenho a mesma filosofia de Sousa Costa: já sei que toda explosão 

estraga mais o explosivo que o alvo. Bem: cumbersemos coisas sérias. Hoje é dia 

de carnaval, terça, e imagino que gostosura de carnaval de cantigas você está tendo 

por aí... Aqui em S. Paulo inda não escutei nem sequer algum maxixe novo, maxixe 

do ano! Qual o quê! Os maxixes vêm do Rio e a gente aqui inda vai esperar no 

mínimo um mês pra saber quais as musicas que pegaram de verdade. Sei que está 

se cantando muito lá um maxixe “Braço de Cera” bastante engraçado e bem 

anegrado na melodia. De certo será o canto do dia. Aqui carnaval é uma merda. No 

domingo inda me diverti muito porém não desse divertimento unânime que nem 

deve de ser divertimento numa festa destas, não, me diverti, nos divertimos, 

Oswaldo e sua mulher Tarsila e a enteadinha Dolur, Guilherme de Almeida e sua 

mulher Baby, Couto de Barros, a cantora Germana Bittencourt e um francezinho 

surréaliste de luvas, numa cadilaque ceia brincadeiras e cá pra nós uma bebedeira 

mestra que inda está durando. Está visto que as mulheres inda souberam se portar 

porém homem é homem, você sabe etc. e tal. 

Da última frase para esta passou-se um dia. Já é quarta-feira e nem bem 

me levantei já fui falando: acabo a carta senão não tenho tempo depois. Tomei meu 

mate e cá estou. Good morning. (12MA1) Segunda passada o Andrade Murici 

veio aqui em casa me visitar e sube que ele conhece você. Me falou que você 
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não pode se adaptar em parte nenhuma só aí no Nordeste, é verdade? Achei 

isso como traço psicológico adorável. Bem conversemos coisa mais séria. Estou 

pra pedir uma coisa pra você e ando me esquecendo. Se trata disto. Não sei si 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 caso chama-se Macunaíma. É um herói taulipangue  bastante cômico. Fiz com 

ele um livro que me parece não está rúim 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 de negro. O livro quase que não tem nenhum caso 

inventado por mim, tudo são lendas que relato. Só uma descrição de macumba 

carioca, uma carta escrita por Macunaíma e uns dois ou três passos do livro são de 

invenção minha, o resto tudo são lendas relatadas tais como são ou adaptadas ao 

momento do livro com pequenos desvios de intenção. Por exemplo a lenda da Velha 

Gulosa que vem no Barbosa Rodrigues está sutilmente deformada no livro pra se 

perceber que é uma caftina. Um dos meus cuidados foi tirar a geografia do livro. 

Misturei completamente o Brasil inteirinho como tem sido minha preocupação desde 

que intentei me abrasileirar e trabalhar o material brasileiro. Tenho muito medo de 

ficar regionalista e me exotizar pro resto do Brasil. 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: (12MA2) Você tem recolhido lendas 

e tradições aí do Nordeste. Meu livro já está escrito porém tenho ainda um ano 

pra matutar sobre ele e modificá-lo à vontade. Eu queria botar uma lenda aí do 

Nordeste nele, você não pode me ceder uma das que recolheu? Quero uma 

bem lírica, sentimental si for possível. Enfim, o mais lírica possível. Escolha 

das que você tem umas duas ou três e me mande. Botarei uma só e guardarei 

cuidadosamente as outras pra você mesmo. Falar em lenda quando estive na 

fazenda um senhor me contou que entre as tradições a respeito da Cobra contam 

que quando se vê um arcoíris por cima duma cascata falam que é a Boiúna que está 

bebendo água, você já conhecia essa tradição? Eu confesso que nunca tinha 

escutado falar nisso e no entanto o fulano que me contou isso é do Tietê e de Brasil 

me parece que conhece pouco. 
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Bom, careço ir acabando. Meu Deus! como tenho que fazer hoje! Minha 

História da Música está se adiantando. Está uma merda francamente, escrita assim 

muito afobadamente não pode sair coisa que preste porém tenho que entregar os 

originais  pro editor nos princípios de junho e de verdade mesmo só agora é que 

principiei ela. Falava falava porém  só tinha os dois capítulos iniciais escritos. Tenho 

trabalhado que é uma loucura, vamos a ver o que sai. Porém como espero que o 

livro tenha mais duma edição terei depois tempo de sobra pra fazer uma edição 

definitiva em seguida bem melhorada e mais calma. E você? E OS LIVROS DE 

VOCÊ! Me mande contar alguma coisa que diabo! E veja se se lembra ainda 

suficientemente de mim pra me dar um acocho [de] quebrar ossos. 

Mário 
 
Recebeu os livros ? 
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13MA 
___________________________________________________________________ 
 

S. Paulo, 22 de janeiro de 1928 

Luís querido, 

isto aqui se chama carta às escuras. Já são quase dezanove e não pude 

mais com a cama. Resolvi escrever pra você.  Cama porque estou com um 

desgraçado dum terçol mais alto que o Tabugi. Ôh raio, não lembro bem se é Tabugi 

ou Cabugi. Não faz mal você me entende. Pois é, terçol com lenço de atravessado 

sobre o olho direito. Crepúsculo. Quase não enxergo nada. Vou tapotando de oitiva 

nas teclas e pra ficar mais engraçado não corrigirei depois nem lerei. Guarde pra 

análises psicológicas se quiser. Meu Deus que sodade besta que trago daí. Até dói, 

às vezes. Sodade de você, do Jorge, de sua mãe e sobretudo de tudo misturado 

com Areia Preta, forte dos Reis Magos, prefeito, moçada bonita de escola, passeios 

bons perspectivas praceanas agradáveis, eta bolo natalense que nunca sai do meu 

goto! Falar nisso, as fotografias você não imagina, só mandei até agora tirar cópia 

pra ver, umas saíram boas, outras rúins, outras não saíram nada, nunca mais não 

peguei nelas de tanto que tenho lerdeado. Mas vou principiar cuidando disso e 

mandarei pra você as que prestam. Infelizmente, a que eu fazia mais questão, se 

lembra? Nós três, Jorge você eu não saiu nada de nada, deu um escuro e diz-que a 

gente está por detrás da escureza. 

Você fez uma observação muito engraçada sobre o artigo meu sobre o 

López. Tem razão. Porém que que você queria que eu falasse, lá sei história então 

pra comentar um bicho feito você! Deus te livre! Me limitei falando umas bobagens, 

no fundo era só desejo de chamar atenção sobre o livro, mais nada. (13MA1) 

Praquê que você em vez de dar fim pras Lendas e Tradições já encaminhadas 

se mete fazendo mais projeto de livro e inda mais o enorme do livrão em três 

volumes que projetou? Que o projeto é cotuba nem se discute porém o que 

vejo nessa porrada de projetos encolarados é o espírito dispersivo se 

intrometendo na dança e não deixando você puxar fieira direito. Tome cuidado 

com isso. Não posso discutir se um livro valerá mais a pena fazer que outro, ambos 

têm interesse brasileiro igual. Pra mim que só conheço História pela rama prefiro o 

das tradições.  Você me contou na carta curta uma notícia que me deixou 
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espevitado. Então o Jorge cabou  o livro? Queria tanto ver isso! Acho que deve 

publicar logo. O momento é o mais propício pra poema assim de caráter tão nacional 

que nem o dele, não acha mesmo?  Faça ele me mandar o índice pelo menos do 

livro. Jorge não escreve mesmo nem sequer secunda as cartas da gente, que tipo! 

Quanto ao Ascenso esteve aqui, matamos saudades bem. Agora falta 

você me visitar no meu rincão. Infelizmente não tenho prefeito pra mostrar as coisas 

da terra pra você porém tenho eu na minha prefeitura de amizade com gordura e 

que a gente diverte isso garanto que divertirá. Não há esperança pra breve duma 

chegadinha aqui? Eu estou forçando pra no fim deste ano lá por dezembro aparecer 

aí e creio que apareço mesmo. Faço assim: vou primeiro pra aí pegar reisados e 

bois e depois não tenho programa direito, irei protelando a vida pra pegar o carnaval 

do Recife, que acha? 

E recebeu meu Clã? 

                 Um baita abraço do sempre amigo que te quer bem e um beijo pras mãos 

de sua mãe. Me lembro sempre dela, tão boa. 

Mário 

 

Afinal acabei corrigindo isto 24-1-28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



241 
 

14MA 
___________________________________________________________________ 
 

São Paulo, 27 de abril 1931 

Cascudinho,  

recebi sua carta uma semana faz e merecia resposta imediata. Desculpe 

se a minha imediateza tem a elasticidade duma semana inteira. No momento tem 

mesmo. Ando atravessando crises horríveis, desastres grandes de dentro e em 

torno de mim, ando sofrendo, companheiro, a vida meio que parou, isto é, anda 

turtuveante, buscando trilhos, alguma picadinha solista num mato trançado de 

clamores. Bom, antes de mais nada: você diz que vai mandar assinar a Revista, o 

que é besteira. Está claro: nós não pagamos artigos porque isso é mesmo de todo 

em todo impossível, mas ao menos somos suficientemente... distintos pra presentear 

os nossos colaboradores com a anuidade da revista. Não tem que agradecer. Sua 

colaboração apreciada, até na Argentina, donde acabo de receber uma carta do Luis 

Emilio Soto me pedindo que saúde você e o abrace. Queremos logo, logo o artigo 

sobre Álvares de Azevedo e o fumo. Engraçado que várias vezes pensei também 

em escrever sobre isso. Caiu a sopa no mel, assino de olhos fechados o seu artigo.  

Quanto ao Buda, por enquanto, prá orientação brasileirista da revista não interessa 

bem, viria descaminhar muito essa orientação, que aliás é a única bem fixa pro 

corpo dos artigos: coisas que interessem diretamente ao Brasil. Você não sei onde, 

descobriu no artigo de boca, que a revista tem doutrina própria. Não tem não senhor. 

Aceita todas as doutrinas, todas as controvérsias, contanto que tenham algum 

interesse mais ou menos imediato pra cultura e conhecimento do Brasil. O que você 

devia ir pensando é no estudo que estava fazendo sobre medicina popular  

brasileira. A documentação que você já arranjou é suficiente pra um estudo 

interessantíssimo sobre o assunto. Não se preocupe em ser completo, que não é 

possível ser completo. E aliás é sempre possível em publicação futura de livro, 

completar o que já publicou em revista. E me diga uma coisa: você não conhece aí 

pelo Nordeste gente bem abalizada em qualquer assunto, gente bem taco que 

pudesse escrever alguma coisa pra nós. Sobretudo sobre costumes do Maranhão ou 

do Piauí, sobre os quais a lacuna é tamanha em nossa literatura. Pode convidar em 

nosso nome, mas sempre tomando cuidado que seja gente taco.  
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Inda não recebi o livro de Santa Guerra, não terá se perdido pelo Correio? 

Na certa que merecerá uma nota da Revista, eu mesmo a farei, se Deus quiser. O 

Antonio Bento nunca mais que deu ar de si. Não sei se zangou comigo por alguma 

coisa, sei que não acusou recebimento nem das Modinhas, nem do Remate, nem 

respondeu a umas duas cartas minhas. Parei discreto, à espera de saber o que está 

se passando com ele. Mas estou sossegado, deve ser muita preocupação pessoal, 

que ele não é sujeito pra briguinhas e coisinhas. Gostei da ideia da formação dum 

conservatório aí, parabéns e prá frente! 

Você se refere a um artigo meu, do tempo em que eu caçoava bem-

humorado da avança indecentérrima que os brasileiros, especialmente nordestinos 

estavam fazendo em S. Paulo. E conclui a carta, embora brincando, dizendo que 

agora perdeu a esperança que eu volte pra aí. (14MA1) É bom encontrar um 

homem como você, que soube ser eficaz na sua própria terra e aí ficar vivendo, 

pra comentar um bocado essa coisa horrorosa que está se passando por aqui. 

Está claro que pretendo e sempre pretenderei voltar ao Rio Grande do Norte, onde 

tenho família, e foi dos lugares mais saborosos que encontrei nas minhas viagens. É 

certo que minha psicologia, que é uma segunda sabedoria sempre se enriquecendo 

com o avanço do tempo, hoje está me pedindo mais a Amazônia pra acabar os 

meus dias, mas isso não impede nada, nem o prazer que acho entre potiguares nem 

o bem que quero a vocês. Mas também por isso mesmo que me sinto brasileiro, pela 

mesma razão por que quando o nordestino foi injustamente atacado aqui, me achei 

no direito de o defender, é que me sinto com direito de sofrer por S. Paulo agora. É 

afinal das contas uma amargura mais dos brasileiros que de S. Paulo, verificar por 

exemplo, a doida estupidez de não sei quantos milhões de brasileiros tendo 

adquirido a noção de que a Revolução foi uma vitória do Brasil contra S. Paulo. Isso 

é inconcebível, é uma prova pavorosa de ignorância social, de lesa-nacionalidade, 

de burrice apressada, mas é a pura verdade. E nessa verdade verdadeiríssima, que 

chegaram mesmo a me confessar no Rio, o que a gente percebe é o ódio, a inveja 

individualista medonha contra essa afinal das contas única coisa magnífica e 

apresentável da falsa civilização brasileira, S. Paulo. Você sabe perfeitamente que 

pelo meu conceito de civilização, a de S. Paulo é falsa, mas nem por isso deixa de 

ser a civilização que conta no país, influi nas nossas relações comerciais e 

espirituais com o mundo. Enfim S. Paulo é o único elemento brasil que 

verdadeiramente pesa na balança do mundo.  Bom, mas parece que estou 
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pleiteando por S. Paulo contra você, e dizendo coisas que afinal das contas são 

banalidades de tão sabidas. Ora essa erupção de ódio, de despeito, de inveja contra 

S. Paulo, a que os brasileiros deram largas depois que a revolução expulsou um 

fluminense do Catete e nos livrou de Julio Prestes, me fere como a coisa mais 

inominável, mais infamante, mais suja da nacionalidade. E que esses filhos-da-puta, 

odiando e maldando, se assanhem como cachorrada diante do angu, num 

desespero de arranjar emprego em S Paulo, isso então não tem limite na minha 

raiva e no meu nojo, palavra. S. Paulo está dominado agora por um pernambucano 

e por um gringo. O gringo é só infame, nada mais.  O pernambucano é mais discreto 

e dizem que tem boas intenções. Dizem isso só porque ele tem trabalhado e feito 

alguma coisa aparentemente em benefício de S. Paulo. Mas toda a gente esquece 

que quando uma região chega a certo estado de civilização e de progresso, por mais 

que o chefe seja rúim, sempre alguma coisa ele tem mesmo que fazer. Não por ele, 

não porque queira fazer, mas premido, levado pelas próprias circunstâncias do 

lugar. Júlio Prestes foi o mais infame dos presidentes paulistas. Mas fez também 

algumas obras importantes. Fez porque não era possível não fazer, as coisas se 

faziam por si. Da mesma forma, era impossível o João Alberto não tomar 

disposições sobre o café, está claro.  Também lhe era impossível não se contrapor 

ao cão do Chico Campos, que na reforma de ensino estava dando jeito pra acabar 

dois dos maiores padrões da cultura brasileira, a Politécnica e a Escola de Medicina 

de S. Paulo. Talvez você não saiba disso, pois fique sabendo.  Escolas como não há 

outras no Brasil, duma organização de fato magnífica, a de Medicina com um edifício 

que é das maiores arquiteturas atuais do país, e única coisa que se poderá opor à 

America do Norte. Enfim, Cascudinho, não é possível estar assim enumerando as 

causas de amargura e de despeito que os brasileiros estão me dando agora, raça 

infame, raça desgraçada, raça minha que sou obrigado a olhar com repugnância. 

Onde vamos? O separatismo grassa intenso. Não apenas aqui mas por toda parte. 

Também é incontestável que tudo nos separa porém as razões dessa separação me 

parecem indignas de ser pensadas num momento em que a indignação  as justifica 

detestavelmente, fazendo do separatismo não um  fruto de razão, mas uma 

explosão de sentimento. Por isso desprezo e combato o separatismo, mas hei 

mesmo de achincalhar essa brasileirada empregada-publica, que não contente com 

a indiferença com que os paulistas sempre pagavam estranhos pras suas 

instituições porque eles tinham mais em que trabalhar, se aproveita dum estado de 
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insânia geral, pra chover sobre o estado como praga de gafanhoto, invadindo tudo, 

todos os empregos, todos os locais, chupadores, mamíferos. É horrível.  

Me desculpe estas expressões grosseiras, mas com você eu posso falar 

porque certamente você não verá nelas a indignação dum paulistanismo, dum 

estaduanismo que nunca tive, sempre me repugnou e todos os meus trabalhos 

contradizem. É mesmo até por ser excessivamente brasileiro que me desespero 

contra os brasileiros, que, meu Deus! inda são piores que os paulistas.  Com tudo 

isso você compreenderá que a situação política aqui está cada vez mais rubra. 

Recomeçaram as inquietações de família por causa de meu irmão, recomeçaram os 

secretas tomando nota de nossos atos, recomeçou tudo o que era detestável do 

regime passado, e estou revivendo as amarguras que vivi no prestismo. Isso... afora 

as coisas que cada um tem por si e sabe sozinho. Me queira bem sempre e abrace a 

todos aí com a maior saudade  

do 

Mário. 
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15MA 
___________________________________________________________________ 
 

São Paulo, 18 de julho de 1931 

Cascudinho. 

Andei na fazenda descansando de tudo: e só agora respondo. (15MA1) A 

ideia de ficar compadre de você, crismando o Fernando Luís, me iluminou. 

Principalmente nesta escureza de dias que estou vivendo. E me é doce ver 

como os passos da vida vão se fechando em torno de nós, a amizade vai se 

cerrando, os laços se amarrando e a gente pode nessas redes firmes sossegar 

um bocado do que vai lá fora. Farei o possível pra ir este ano mesmo, no 

dezembro, até Natal.  Acho isso um tanto difícil por muitas razões daqui, mas tudo 

muda tanto num dia que até lá não digo nada que não vou.  Digo que vou e vou 

preparando as coisas pra ir, que é o melhor jeito de ir mesmo. 

Você como que desculpa o Nordeste dos nordestinos que voaram pra cá 

em busca dos empregos públicos da... Revolução. Meu Deus! Cascudinho, pra mim 

você não carece desculpar [nada], nem cedeu um momento a fúria do amor que 

tenho aí não só pelas terras do Nordeste como pelo povo daí que é o melhor que há.  

Também não careço dar provas que isso escrito é exatamente o meu pensamento e 

o meu sentimento. Mas aqui vão algumas: Esperneei, ridiculizei esses “empregados 

públicos” (essa é a terra deles) exaltei S. Paulo, atucanei o brio paulista, é certo. 

Mas ainda no artigo de 12 passado no Diário Nacional me declarei brasileiro e não 

paulista. Agora, cessada nesta semana a interventoria João Alberto, desde ontem 

deixei no Diário o artigo de amanhã, mostrando que essas coisas não passavam 

duma simbologia falsa e desumana e declarava não pactuar com ela. Lastimo, mas 

o Alcântara é testemunha, que no meu artigo sobre os Estudos, do Tristão, que 

devia sair no 2º Revista Nova e foi tirado na última hora por excesso de matéria, 

lastimo o artigo não ter sado porque num passo dele eu esculhambo o separatismo 

que está grassando aqui. Me recusei a fazer parte da Liga de Defesa Paulista, só e 

exclusivamente porque cheirava a separatismo. Engraçado, inda na fazenda duns 

primos em que estive numa conversa sobre a vida afirmei que o meu desejo era 

acabar meus dias no Norte. E é verdade. Sim, meu trabalho é aqui porém meu 

sentimento se choca nesta brilhação falsa daqui. Meu sonho me puxa, não sei 
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explicar, sei é que minha vista vê com fome tal largo de Belém, a praia de Tambaú, 

as rochas de Areia Preta, a largueza largada da avenida Jundiaí,  tal igarapé do Rio 

Madeira. Outras coisas lindas e amenas tenho já visto aqui no Estado, pelo Rio e em 

Minas que conheço bem. Nada disso me puxa, apesar de sublime também. Mas o 

Norte faz de tal forma coincidir meu corpo com minha alma que só aí eu poderia ter 

a verdadeira paz de mim que eu carecia e ingenuamente penso que mereço.  Essa é 

a verdade. E aliás minha obra se eu a construir mostrará esse apelo do Norte, que o 

Graça Aranha foi bastante fino pra perceber em mim e o dizer numa carta que 

guardo. 

Mande o mais depressa possível o artigo sobre Álvares de Azevedo que 

encerraremos a 15 de agosto a colaboração do número pra não se dar os apertos de 

matéria que sucederam com o 2. O trabalho sobre “Poética Sertaneja” que você 

oferece foi aceito com entusiasmíssimo. É nosso e zangaremos que você falte à 

oferta. Você já deve ter reparado a importância que damos pra etnografia. 

Queremos fazer da revista um repositório etnográfico de primeira ordem, que seja 

pro Brasil mais ou menos o que é a Revista Lusitana pra Portugal. Está claro que o 

trabalho sobre o conde d’Eu nos interessa também, mas não prendemos você por 

ele, porque isso seria também muito abuso. Se você não o publicar antes, mais 

tarde, publicando o “Poética Sertaneja”, na certa que o reclamaremos. 

O estudo que você fez ou está fazendo sobre pajelança me deixou com 

água na boca. A pajelança não [está] ainda estudada, creio, e é importantíssima. 

Mande [dizer] como vai a coisa e se foi bem sucedido com o [Antônio] nagô. 

Engraçado: você pergunta porque não faço uma canção de acalanto pro 

Fernando Luís. Pois juro que quando recebi seu telegrama foi na primeira coisa que 

pensei. Fazer a música não pensei. Pensei nos versos. Pensei tempo. Depois fui 

abandonando a ideia por dois respeitos: respeito ao Fernando Luís que é um anjo e 

diante de criancinha eu não sou rei mago, me ajoelho e adoro só. Tudo da minha 

boca e de meu pensamento me parece impuro, injusto, satânico pra uma criancinha. 

Você quer saber que quase absolutamente nunca me atrevo a beijar recém-

nascido? Não é questão de higiene não, é questão da parte física de Deus que a 

criancinha traz em si. Diante de cada piazote fico besta de alegria e de pavor. E 

então diante do Fernando Luís, que amo como o sol, então é que irrompem todas as 

trombetas, iluminam-se todas as tochas, rebrilham todos os tronos, venta o vento, 

ruge o mar, os sentidos cessam, é o Fernando Luís, sem mais nada, inatingível, 
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soberano, formidável, Deus te livre! Uma coisa incomparável. O segundo respeito é 

pelo acalanto popular.  Sim, fazer o acalanto do seringueiro, pra um marmanjo é fácil 

e o sentimento pode literarizar, mas pra piá? Quem atinge o “Dorme, filhinho” que 

saiu do coração das mães? Deixei de pensar no acalanto. Mais tarde, quando ele for 

grandote, então será mais fácil entregar pra ele a minha vida e experiência de 

presente. Por enquanto o presente será uma roupinha de tricô de seda que minha tia 

Ana Francisca vai fazer. Será só seda por causa do calor daí. 

Te abraço. E me lembre a todos, dessa sua [casa] minha e família minha. 

Mário 
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16MA 
___________________________________________________________________ 
 

São Paulo, 26 de março 1932. 

Compadre Cascudo, 

 assim que recebi o pedido do sal pra meu amigo e seu pai, larguei da vida, 

corri na botica mais perfeita da terra e busquei o sal. Não tinha em casa mas no 

mesmo dia procurou, no mesmo dia despachou um vidro cujo defeito que achei, 

quando fui buscar o certificado de registro, foi ser pequeno demais. Isso de certo 

durará quando muito um mês. O preço de tudo, sal e despacho foi a ninharia duns 

dez mil-réis e uns níqueis que seriam objeto dum rompimento absoluto das nossas 

felizes relações se daí viessem. Mais e muito mais você tem, não o direito, mas o 

dever de exigir de mim, por tudo quanto já tem sido nossa perfeita camaradagem 

que cada vez mais se estreita. (16MA1) Duma atração mútua para camaradagem 

o pouco distou. Depois insensivelmente de camaradagem pra cordialíssimo 

prazer de dois seres juntos passamos insensivelmente. E insensivelmente 

fomos passando disso pra essa coisa mais magnífica e rara em que a palavra 

amigo não tem mais o sentido quotidiano em que todos a empregamos mas já 

vem de raízes inamovíveis. Veja bem, mandando o sal, não tive a mínima intenção 

de corresponder a um favor mais antigo. Este existe, mas eu não pago. Uma 

hospedagem se paga, mas não se paga o sorriso com que sua mãe me olhava, as 

conversas de seu pai, e todo o resto que foi essa casa pra mim.  Hoje nem tenho 

mais a impressão do favor que existiu, lembro isso tudo como uma exigência de meu 

próprio ser, isto é, sou da família. E o Fernando veio coroar tudo, como uma 

perfeição. 

Deixemos de bobagem pois. Contei o preço por uma necessidade 

elementar de nossa própria mútua confiança, e agora pra meu governo, mande dizer 

como quer que mande remessa maior do sal, se se pode mandar 5 vidros duma vez, 

se não tem perigo de deterioração mandando quantidade, quanto dura um vidro em 

uso, e se já chegou o mandado.  

Fiquei triste com a perda da poética pra R.N. mas a razão é perfeitamente 

justa. Vou mandar a Poética pro Dioclécio Duarte, e você fica em dívida de alguma 

interessantíssima colaboração pra parte etnográfica da revista. 
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E agora ciao, que este sábado de aleluia é o primeiro dia aproveitado da 

semana. Tomei umas autovacinas que me botaram de cama com um febrão mas 

sem importância maior que febrão. Já estou escorreito outra vez e a reação era 

esperada. Infelizmente a alta inda vai demorar talvez por mais um mês, ando 

caceteado da doença, companheiro. Quanto à ida pro Nordeste no fim do ano, só se 

Deus dispuser o contrário, está tudo preparado, até o dinheiro da viagem reservado, 

e rendendo juros na Caixa Econômica. 

Já sei de-cor a carinha sapeca do Fernando Luís quem beijo o dedo 

menos menor do pé esquerdo, no meu ritual de respeito às crianças que sempre tive 

medo de beijar. Abraços para todos, uma lembrança carinhosíssima do 

Mário 
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17MA 
__________________________________________________________________ 

 

São Paulo, 18 de junho de 1934 

Cascudinho e tanto,  

li, reli, adorei, te adorei, o artigo de Ariel. Não agradeço, mano, eu te amo. 

(17MA1) Eu carecia assim de alguém, de alguém que me estimasse, me 

quisesse muito bem, mas não fosse dessa terrível piedade dos ditirambos 

elogiásticos sem nexo, que me fizesse um minuto  o exame de consciência de 

mim. Eu mesmo era impossível. Além da excessiva compreensão individualista e 

desumana que cada qual tem de si mesmo, de seus gestos e obras, inda havia o 

excessivo aperto desta vida rápida que levo, que me torna extremamente incapaz de 

parar um bocado refletindo sobre o passado. O passado em mim não é um elemento 

de experiência, é uma aparência desagradável de contradição. Não dá experiência, 

dá fadiga e enjoo. O que tem de melhor no seu escrito foi isso, você pôde recompilar 

sem fazer passado, fez retrato e pude me contemplar. (17MA2) O retrato, você é 

retratista bom, está muitíssimo parecido e ponhamos que regularmente 

favorecido, o que vai em conta, não da amizade, o que era insulto, mas em 

conta da perfeita compreensão que entre nós existe, e que de dois literatos 

que se escrevinhavam cartas, acabou fazendo esta amizade de hoje, mais que 

admirável, verdadeiramente necessária pra mim.  Foi isso o que você me fez com 

o seu retrato, um exame de consciência que eu mesmo seria incapaz de fazer, e de 

que estava carecendo mesmo. Em principal notei isto: estava um bocado perdendo 

consciência de mim, de meu destino, não sei bem, mas estava ficando, sim, ficando 

célebre. Nunca tive imprensa tão boa como com o Belazarte, e de repente me 

surpreendi com estes perversos seres humanos que estavam me virando medalhão. 

Não é isso não minha íntima realidade, você nas entrelinhas provou bem, minha 

realidade é muito outra, dum antiacadêmico pesquisador, e utilizando desse 

profundamente humano dom que é a faculdade de errar. Só isso me deu um alívio 

tamanho que você nem imagina. Foi um benefício enorme, e que devo 

exclusivamente a você. E lhe devo também outro favor enorme: uma nova faculdade 

de compreensão dos novos, que o excessivo rebuscamento de mim me estava 

fazendo perder. Estou outro, estou mocinho, estou virgem, numa vibração nova 

danada. E até entusiasmado de mim, num entusiasmo novo, que o perene 
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entusiasmo em que vivo me fazia não notar mais. Você me deixou profundamente 

generoso e profundamente humano, com o seu escrito, isso é que é. E lhe sou 

comoventemente grato. Agora estou de novo com capacidade de compreender 

melhor seu filho. Agora o Fernando Luís que eu de tanto amar estava fazendo meu 

filho também, virou meu pai, a mocidade manda... Agora não vou mais escrever pra 

você, pra Roquete Pinto, pra Manuel Bandeira, pra mim, pra celebridade 

conquistada, mas pro Fernando Luís, e pros outros muitos fernandinhos da vida e 

pra celebridade justificar. Você está vendo que o meu exame de consciência que 

você fez causou em mim um choque profundo. Deus lhe pague. 

 Recebeu minha carta última?  Como vão todos? Meus trabalhos parados.  

Tive que escrever uns artigos pra revistas extra, e ganhar algum dinheiro pra gastar 

nestas férias. Isso tomou meu tempo todo. Tive que fazer duas conferências, uma 

ainda não pronunciada, mas a 7 futuro no Rio, tive que ler as Cartas dos Jesuítas, 

coisa que ainda, confiteor, não fizera! E com isso a Pancada do ganzá cessou de 

bater. Agora parto pro Rio, descansar, fazer conferencia e curar uma tosse filha-da 

mãe. Volto a 15 de julho e os trabalhos recomeçarão. Me abrace em toda essa 

gente inesquecível de sua casa, me lembre aos natalenses meus amigos. Me beije o 

Fernando Luís por mim e aguarde só este acochado abraço de sempre. 

Mário. 

 

Me chamaram pra almoçar, não releio. 
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18MA 
______________________________________________________________ 

 

São Paulo, 9  de  junho de 1937. 

Cascudinho 

sua carta me deixou numa aflição horrível. (18MA1) Você ter me vindo 

pedir qualquer serviço pra ganhar me doeu completamente porque sei você 

não fazia isso se não estivesse em forte apuro. Você foi sempre, dentre os 

amigos que tenho por aí tudo, um dos poucos que, não sendo ricos, nunca me 

pediram coisa nenhuma. Aliás  o próprio tom de sua carta, uma seriedade 

angustiada, acabaram por me acabar. Dei imediatamente passos da maneira que 

podia dar. Onde você se engana é em imaginar que eu seja “persona gratíssima” 

aqui no meu meio. Isto é, agora, mais ou menos sou sim, “persona gratíssima”, mas 

não “persona importantíssima”. Não tem dúvida que já gostam um pouco de mim, 

mas gostam... de pé atrás, como só se pode gostar dum individuo “muito culto” , 

“muito inteligente” como dizem “mas é uma pena!...”. Este “é uma pena” sei que se 

refere bocoriamente às minhas maluquices de futurista, mas creio que o interior os 

advertem da minha independência. Mas vamos ao caso:  

O único arranco que posso dar é quanto ao Estado de S. Paulo.  Nos 

outros jornais não tenho positivamente possibilidade de conseguir coisa nenhuma. E 

vivem mais ou menos no expediente, quase todos pagando com muita 

irregularidade. Mas sou amigo íntimo do Sérgio Milliet e ele amigo íntimo de Léo 

Vaz, secretário do jornal. O Léo Vaz aceitou por ele, mas não pôde decidir, pois o 

caso necessita anuência do diretor do jornal, e indicou o deputado Paulo Duarte, 

como de suficiente influência para conseguir a coisa. Vou falar com o Paulo Duarte 

que é bastante meu amigo, e lhe escreverei assim que obtenha resposta. Deus 

queira venha boa porque eu te quero um bem sincero. 

Dei ainda providências quanto à minha (hélas, enquanto for diretor do D. 

de C.) Revista do Arquivo. Você me faça dois artigos pro ano a duzentos mil-réis 

cada um. Você compreende, sei, mais não posso encomendar, porque 

monotonizaria a revista. Prefiro trabalhos sobre folclore. E, apesar da tristeza não 

ser momento bom para rispidez, você vai me permitir, duma vez por todas, que fale 

com franqueza sobre os seus artigos. Geralmente não gosto abertamente deles, e 
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agora careço dizer por quê Você aliás deve ter notado isso porque nunca deixei de 

pôr um ar de vago ao falar em trabalhos de você.  Minhas cartas, nesse sentido, 

sempre foram com algumas reticências, que no entanto, jamais existiram quando eu 

te incitava a trabalhar e dava deixas sobre assuntos em que você podia produzir 

obras de real valor. (18MA2) Porque não terei sido totalmente franco? Meu 

Deus! nem sei bem... Um pouco de fadiga, um pouco medo de ferir você 

porque sinto você um bocado vaidoso, talvez erre. (18MA3) Mas nunca deixei 

de considerar o valor de você e a sua inteligência. Minha convicção é que você 

vale muito mais de que o que já produziu. (18MA4) Há nos trabalhos de você dois 

erros que em trabalhos técnicos, me parecem fundamentais, a falta de 

paciência e o desprezo da medida. Me explico. O desprezo da medida, aliás, em 

grande parte deriva da nossa pobreza de bibliografia. Vou dar exemplos do seu 

descomedimento: a sua monografia sobre o Conde d’Eu. 

Mas franqueza, por que você atacou um assunto tão desimportante, uma 

figura de nenhum alcance fundamental pra pesquisar tantos dados e dadinhos sobre 

ela!  E depois reincidiu com o Stradelli. Por que em vez do Stradelli você não pegou 

o Von den Steinen, o Koch Grünberg, tão mais fundamentais. Por que em vez do 

príncipe vazio você não pegou a Nísia Floresta cheia, não esgarafunchou, não 

analisou, não descreveu ela? Está claro que se já nós tivéssemos 20 volumes sobre 

Varnhagen, outros tantos sobre Nóbrega, 300 volumes sobre Bernardo de 

Vasconcelos e outros tantos sobre Pedro I ou José Bonifácio e assim fosse a nossa 

bibliografia: então sim, se compreendia a dedicação por um príncipe vazio. Mas você 

não mediu os pesos e lá veio um livro trabalhado mas de alcance quase nenhum. 

Outro exemplo ainda mais típico? A sua “Uma interpretação da Couvade”. 

Veja bem o nome do artigo. Quem lê pressupõe logo que você vai dar  de-fato uma, 

isto é, mais uma interpretação nova  da couvade.  O “uma” aí define 

psicologicamente o caráter monográfico do assunto. Vai-se ver, não passa dum 

trabalho de vulgarização do já existente. Sei bem que muitíssima gente não sabe 

dessa interpretação da couvade, mas, se a revista comporta também (quando não 

temos outra coisa) artigos de vulgarização, pelo próprio caráter que estamos nos 

esforçando para lhe dar e que já a tornou de conhecimento e citação universal, 

“uma” interpretação, implica valor monográfico. Veja o cambiante, se você intitulasse 

o trabalho “A interpretação”, “Interpretação” ou “Interpretações da couvade”. 

Imediatamente o leitor se ambientava. Espera aí: não estou negando valor ao seu 
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trabalho e se percebe por ele o comprido das suas leituras. Mas ainda esta mesma 

riqueza de leitura implicava maiores largas ao seu conhecimento. Mas você se 

meteu logo em quê? Em Etnografia, onde positivamente não se pode fazer muita 

novidade vivendo em Natal ou S. Paulo. Veja o descomedimento: qualquer 

individuinho que passar dois meses com os Tapirapés, mesmo falho e escrevendo 

cinco páginas fará coisa de maior interesse etnográfico. Agora: em Natal como S. 

Paulo urbanos também se pode fazer obra importante de etnógrafo. Mas neste caso 

será obra de paciência, controle, comparação, análise, multifariedade e enfim 

síntese, do gênero Vida e Morte do Bandeirante do Alcântara Machado. Por que não 

Vida e morte do índio? Repare: eu também tive minhas audácias etnográficas 

anunciando um livro sobre a “Música dos Brasis”. Mas faz oito anos que, sem 

pesquisar isso diretamente, esbocei o livro que é complexo, e venho colhendo 

documentação livresca. Já tenho várias centenas, se não for milheiro, de fichas, do 

assunto ou convergentes pro assunto. Mas nem penso em escrever o livro! Falta o 

duplo. Mas, pra falar tudo, pois que estou no domínio do desagradável que porei 

todo nesta carta pra acabar, ainda digo mais: Me parece que você mesmo se tornou 

dupe da “uma interpretação”... Pelos menos parece provar isso a lista de magnos 

conspícuos a quem você nos fez mandar o artigo e mandamos. Que poderiam eles 

colher de novo no seu estudo? Franqueza: creio que nada. Veja o descomedimento. 

Agora provo a falta de paciência. 

É engraçado: você teve uma paciência enorme em colher dados sobre o 

Stradelli, se carteou com toda a gente, esperou, esperou; você teve uma paciência 

difícil em colher todas aquelas citações e referências bibliográficas sobre a couvade, 

logo, você tem paciência. Mas seu desprezo da medida faz com que até agora 

não tivesse paciência pra escrever, senão um livro, pelo menos uma 

monografia de tema especializado, sobre folclore ao menos do R. Grande do 

Norte, pra não dizer Nordeste. Exemplo típico é o seu artigo monográfico sobre os 

Catimbós. Quando sube que você publicara isso fiquei egoisticamente gelado. Chi! 

pronto! O Cascudinho esgotou o assunto. O estudo sobre Catimbós que pretendo 

fazer está matado na cabeça. Só me sossegava um pouco o caso da música. Bem, 

mas fui ler o seu estudo, que matou nada!  tenho de uns dias de convivência 

escassa com catimbozeiros uma série de dados muito mais larga e observações 

muito mais profundas, sem vaidade. E o egoísmo desapareceu pra renascer o 

amigo. Fiquei num tal estado de irritação pela sua falta de paciência e 
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leviandade de colheita de documentação, que disse palavras duras, te 

esculhambei mesmo, prá um amigo comum que também quer muito bem você, 

o Luís Saia. Ele que está se metendo também em folclore (científico, sério, 

pertencente ao grupinho de pesquisadores que estou formando aqui, com o Curso 

de Etnografia e agora com a Sociedade de Etnografia e Folclore) ele concordou 

logo com o jeito anticientífico do estudo de você, a ausência de dados sobre 

como foram colhidos os dados, de quem etc. Mas vi que ficou meio sarapantado 

de eu dizer que sabia aquilo tudo já e bem mais. Então pra não parecer abusivo de 

minha vaidade, esperei uns dias e disfarçadamente mostrei pra ele tudo quanto já 

ajuntei de notas minhas e fichário a respeito de Catimbós. Entregou os pontos. 

Agora, se um dia escrever sobre Catimbós, num estudo com princípio, meio e 

fim, e não assim ao léu do assunto como você fez, este alemão que quase não 

saiu de Berlim para escrever sobre a girafa, fará por certo coisa mais 

fundamental que você. Mas a culpa será de você. 

Meu sempre querido e velho amigo Cascudinho, já desabafei tudo o que, 

pressentia, mais dia menos dia tinha que desabafar. Estou que nem se fala de tanto 

trabalho. Mas comecei esta carta no Departamento, e aqui em casa mais de hora 

estou roubando dos trabalhos urgentes pra te escrever esta carta difícil. 

Fica você entendido: quero dois estudos por ano pra Revista do 

Arquivo, e pago duzentos paus cada. Não precisam ser de 40 páginas de 

revista não. Mas precisam ser fundamentais, estudados sérios, com paciência, 

sem leviandade de colheita e exposição de dados. 

 Sei que você pode fazer isso e mais. Você tem a riqueza folclórica aí 

passando na rua a qualquer hora. Você tem todos os seus conhecidos e amigos do 

seu Estado e Nordeste pra pedir informações. Você precisa um bocado mais descer 

dessa rede em que você passa o tempo inteiro lendo até dormir. Não faça escritos 

ao vai-vem da rede, faça escritos caídos das bocas e dos hábitos que você foi 

buscar na casa, no mocambo, no antro, na festança, na plantação, no cais, no 

boteco do povo. (18MA5) Abandone esse ânimo aristocrático que você tem e 

enfim jogue todas as cartas na mesa, as cartas do seu valor pessoal que 

conheço e afianço, em estudos mais necessários e profundos. Disso é que eu 

quero como Diretor, e exijo como amigo, pra minha revista que está sendo citada na 

Austrália, na França, nos Estados Unidos e mais. 
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E não zangue comigo. Talvez nunca eu esteja tão perto de você como 

nesta carta triste. O seu caso, o seu pedido me amargaram por demais.  O seu 

pedido me matraca na lembrança e o que puder farei. Não fique agradecido. Ainda é 

egoísmo fazer, porque meu Deus! faço por mim. Porque isso de estar bem colocado 

no meu emprego, de ganhar meu dinheirinho certo, pensando em você, não me dá 

mais prazer nenhum. E desque recebi sua carta, é certo que você não me sai da 

lembrança. 

Um abraço fidelíssimo do 

                                                 Mário 

Irei crismar Fernando Luís no fim deste ano. 

Acabo de receber os retratos. Mamãe se derreteu completamente. Eu, 

upa! Um beijo pra esse outro eu. 
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19MA 
______________________________________________________________ 
 

São Paulo, Carnaval [22 de fevereiro] de 1944 

Cascudo, meu velho, 

como que tu vai? e o meu afilhado? Me mande sempre fotografias dele 

pra eu sentir ele crescer. E com que ternura, que carinho... 

Estou escrevendo só pra lhe mandar um artigo meu em que discordo de 

você. Tenho aliás citado com frequência você nos meus artigos. Mas como é pra 

elogiar, ou me apoiar em você, descuido de enviar. Mas como este discorda, eu 

mesmo mando, pra não fazerem intriga. 

(19MA1) Alias estive outro dia na Livraria Martins e ele me mostrou 

as provas da sua antologia folclórica, vai sair um livrão nos dois sentidos. 

Estive compulsando o seu trabalho. Franqueza: é excelente. Quanta gente 

agora vai bancar o “científico” citando as fontes através do canal que você 

lhes abriu... Vai ser uma inundação e gozaremos com os afogados. 

Um abraço afetuoso pra todos os amigos e “parentes” daí. A bênção de 

Deus sobre o Fernando Luís e mais este abraço particular., 

seu mano,  

Mário. 
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20MA 
______________________________________________________________ 
 

Cascudete querido. Não tenho mais papel de avião aqui, só este 

pedacinho, é domingo, e se não escrever agora não sei quando vou escrever, a 

semana vai ser cheia, tudo tomado. E lhe escrevo porque agora tenho notícias 

certas a lhe dar sobre a sua Antologia de folclore do Martins. Estou, recebi 

anteontem, com as segundas provas da edição aqui na mesa, porque me 

prontifiquei a ler e corrigir. Só estas segundas provas entenda, porque não quero me 

responsabilizar junto de você, pelo que sair. A última edição da minha Pequena 

história da música saiu infecta quanto a desleixo de impressão, fiquei muito 

aporrinhado. (20MA1) Quero ver se em quinze dias cabo a leitura das suas 

provas, puxa que livro enorme, quase seiscentas páginas. Mas que trabalho 

útil você fez. Só percorri o índice, quando o livro estava ainda em projeto e o 

Martins me consultou, achei muito bom. Agora vou ver tudo. Transmita à sua 

mulher o meu sentimento de solidariedade pela morte do pai dela. Fraca como devia 

estar, decerto foi um golpe fundo. Mas vejo pela sua carta que ela já está se 

recobrando da operação que sofreu e desejo que tudo volte breve ou já aos eixos. 

Como vai nosso Fernando Luís, forte e grande, imagino. Que Deus o abençoe e 

cumule das felicidades dignas, deste mundo. Como o abraço mais amigo e afetuoso 

pra todos os seus, do 

Mário.  
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ANEXO B – FRAGMENTOS ANALISADOS 

 

(1MA1) Já o conhecia. O seu nome ficou-me dum artigo lido na Revista do Brasil. O 
seu estilo atual, vivaz, serelepe dá alegria. Entretece a gente. É incisivo.  

(1MA2) Acredite que não me esquecerei mais de você. Não tanto por agradecido. 

Isto é, sim: por agradecido. Gratidão maior que lhe tenho da revelação de mais uma 

inteligência viva e eficaz. Nunca fui caçador de elogios. Criei para meu uso uma 

couraça de tatu onde os elogios resvalam. Mas não há tatu, por mais ressabiado, 

por mais duro de costado que não tenho o seu calcanhar de Aquiles [...] Meu ponto 

vulnerável é a confirmação das inteligências fortes. Você tocou-me rijo. 

(2MA1) Quanto às Histórias que o tempo leva, livro interessantíssimo sob todos os 
aspectos [...] Excelente repositório de esclarecimentos. Utilíssimo. [...] linguagem 
direta, pessoal, enérgica, simples, eficaz. [...]  

(2MA2) A sua dicção tem pontaria certeira as mais das vezes, Luís da Câmara 
Cascudo. Gostei imensamente disso. Não será mesmo essa a maior conquista dos 
modernos?  

(2MA3) As suas “Reminiscências” me causaram uma impressão profunda. [Não 
tenho] a menor hesitação em dizer que considero essa página admirabilíssima. É 
uma realização quase perfeita e comove imensamente na sua sinceridade, no seu 
vácuo. 

(3MA1) Gostei de saber que você (você = tu) está folclorizando. Isso mesmo. 
Trabalhe e mande as coisas que fizer. Me interessam formidavelmente porque são 
inteligentes, bem pensadas, ditas com leveza, graça. 

(4MA1) Como você é tão bom pra mim! Cada carta de você é um carinho 
descansante pra mim, fico feliz. Deus lhe pague. 

(4MA2) E a sua casa que você não se cansa de me oferecer em Natal... Como você 
é bom pra mim! Se fosse possível não imagine que eu esperaria repetição e convite 
não. Iria mesmo. 

(5MA1) Às vezes tenho impressão que você escreve um pouco depressa os seus 
versos e deixa como saíram sem se importar mais com eles [...] Você é tão natural 
tão verdadeiro nestes poemas que a gente quase que não escuta a dicção de você 
porque ela desaparece e fica a impressão o quadro que você descreveu vibrando 
sozinho desimpedido e bonito.  

(6MA1) Luís, eu sou tão feliz! Puxa! Que camaradão amigo mesmo de verdade eu 
arranjei em você.  

(6MA2) Dos modernos do Nordeste é você incontestavelmente muito superior aos 
outros, sem mesmo, dentre os que eu conheço, possibilidade de comparação. [...] 
Mande coisas e cartas. A fala serelepe de você dá na gente, espeta, pinga, chuça, 
faz cócega, é engraçada e sagui. Me diverte e é verdadeira, por isso além de divertir 
comove. 
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(7MA1) E mude sua opinião sobre maneira de fazer obra-de-arte que sobre esse 
ponto de parir só e não educar depois está positivamente errada.  

(7MA2) A sua opinião sobre a mentalidade de Recife... engraçado  é que eu vinha 
tendo faz muito tempo já a mesma sensação. Você compreende: por enquanto não 
posso ter opinião porque não vi não li, porém tenho a mesma sensação pelo pouco 
que sei e vi. E sobretudo me parece gente sem sensibilidade nova, sem esta 
agilidade intelectual desabusada que é tão característica do nosso tempo e que você 
tem. 

(8MA1) Como você vê isto aqui está uma gostosura de atividade e luta. Imagino 
como você não havia de gozar, você que é tão combativo e tão vivo nos ataques. 

(8MA2) Falar nisso, os “Atos dos Modernos” que você publicou em Letras Novas são 
um achado. Está finíssimo como invenção [...]. De moderno mesmo só você. Pela 
sensibilidade pelo inédito da invenção, pelo cortante e incisivo da expressão. Gostei 
de verdade dos “Atos dos Modernos”. 

 (9MA1) Agora mesmo escrevi um artigo pra Mocidade sobre as Tendências da 
Poesia Modernista no Brasil, só citei dois poemas e um deles é o primeiro daqueles 
três que você me mandou, se lembra? Acho mesmo que você devia continuar essas 
impressões de agreste tão sugestivas e tão simples.  

(10MA1) Gui é muito leviano mesmo, tem dessas e creio mesmo que por causa 
dessa leviandade nunca chegamos a uma amizade largada que nem a que tenho 
com você com o Osvaldo com o Manuel Bandeira e com o Drummond de Minas. 

(11MA1) Aquela síntese histórica de Natal está simplesmente estupenda como estilo 
vivaz e eficiente. A palavra na mão de você é feito guampa de marruá danado, 
chuça a gente direito mesmo. Se tem uma impressão até física, puxa!  

(11MA2) Espero em Deus que hei de ter vida e forças pra te dar coisas mais 
valiosas e guardar o nome forte da nossa amizade em qualquer coisa de vida maior . 

(11MA3) Os outros são paulistas, são daqui mesmo e você é brasileiro; e de tão 
longe um dia me ofereceu mão tão apertando que me deu confiança verdadeira. 

(12MA1) Segunda passada o Andrade Murici veio aqui em casa me visitar e sube 
que ele conhece você. Me falou que você não pode se adaptar em parte nenhuma 
só aí no Nordeste, é verdade? Achei isso como traço psicológico adorável. 

(12MA2) Você tem recolhido lendas e tradições aí do Nordeste. Meu livro já está 
escrito porém tenho ainda um ano pra matutar sobre ele e modificá-lo à vontade. Eu 
queria botar uma lenda aí do Nordeste nele, você não pode me ceder uma das que 
recolheu? Quero uma bem lírica, sentimental si for possível. Enfim, o mais lírica 
possível. Escolha das que você tem umas duas ou três e me mande. 

(13MA1) Praquê que você em vez de dar fim pras Lendas e Tradições já 
encaminhadas se mete fazendo mais projeto de livro e inda mais o enorme do livrão 
em três volumes que projetou? Que o projeto é cotuba nem se discute porém o que 
vejo nessa porrada de projetos encolarados é o espírito dispersivo se intrometendo 
na dança e não deixando você puxar fieira direito. Tome cuidado com isso. 
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(14MA1) É bom encontrar um homem como você, que soube ser eficaz na sua 
própria terra e aí ficar vivendo, pra comentar um bocado essa coisa horrorosa que 
está se passando por aqui. 

(15MA1) A ideia de ficar compadre de você, crismando o Fernando Luís, me 
iluminou. [...] E me é doce ver como os passos da vida vão se fechando em torno de 
nós, a amizade vai se cerrando, os laços se amarrando e a gente pode nessas redes 
firmes sossegar um bocado do que vai lá fora. 

(16MA1) Mais e muito mais você tem, não o direito, mas o dever de exigir de mim, 
por tudo quanto já tem sido nossa perfeita camaradagem que cada vez mais se 
estreita. Duma atração mútua para camaradagem pouco distou. Depois 
insensivelmente de camaradagem pra cordialíssimo prazer de dois seres juntos 
passamos insensivelmente. E insensivelmente fomos passando disso pra essa coisa 
mais magnífica e rara em que a palavra amigo não tem mais o sentido quotidiano 
em que todos a empregamos mas já vem de raízes inamovíveis.  

(17MA1) Eu carecia assim de alguém, de alguém que me estimasse, me quisesse 
muito bem, mas não fosse dessa terrível piedade dos ditirambos elogiásticos sem 
nexo, que me fizesse um minuto o exame de consciência de mim. Eu mesmo era 
impossível. 

(17MA2) O retrato, você é retratista bom, está muitíssimo parecido e ponhamos que 
regularmente favorecido, o que vai em conta, não da amizade, o que era insulto, 
mas em conta da perfeita compreensão que entre nós existe, e que de dois literatos 
que se escrevinhavam cartas, acabou fazendo esta amizade de hoje, mais que 
admirável, verdadeiramente necessária para mim. 

(18MA1) Você ter me vindo pedir qualquer serviço pra ganhar me doeu 
completamente porque sei você não fazia isso se não estivesse em forte apuro. 
Você foi sempre, dentre os amigos que tenho por aí tudo, um dos que, não sendo 
ricos, nunca me pediram coisa nenhuma. 

(18MA2) Porque não terei sido totalmente franco? Meu Deus! Nem sei bem... Um 
pouco de fadiga, um pouco medo de ferir você porque sinto você um bocado 
vaidoso, talvez erre. 

(18MA3) Mas nunca deixei de considerar o valor de você e a sua inteligência. Minha 
convicção é que você vale muito mais de que o que já produziu. 

(18MA4) Há nos trabalhos de você dois erros que em trabalhos técnicos, me 
parecem fundamentais, a falta de paciência e o desprezo da medida [...] seu 
desprezo da medida faz com que até agora não tivesse paciência pra escrever, 
senão um livro, pelo menos uma monografia de tema especializado, sobre folclore 
ao menos do R. Grande do Norte, pra não dizer Nordeste [...] Fiquei num tal estado 
de irritação pela sua falta de paciência e leviandade de colheita de documentação, 
que disse palavras duras, te esculhambei mesmo, prá um amigo comum que 
também quer muito bem você [...] ele concordou logo com o  jeito anticientífico do 
estudo de você, a ausência de dados sobre como foram colhidos os dados, de quem 
etc. [...] Agora, se um dia escrever sobre Catimbós, num estudo com princípio, meio 
e fim, e não assim ao léu do assunto como você fez, este alemão que quase não 
saiu de Berlim para escrever sobre a girafa, fará por certo coisa mais fundamental 
que você. Mas a culpa será de você [...] quero dois estudos por ano pra Revista do 
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Arquivo, e pago duzentos paus cada. Não precisam ser de 40 páginas de revista 
não. Mas precisam ser fundamentais, estudados sérios, com paciência, sem 
leviandade de colheita e exposição de dados. 

(18MA5) Abandone esse ânimo aristocrático que você tem e enfim jogue todas as 
cartas na mesa, as cartas do seu valor pessoal que conheço e afianço, em estudos 
mais necessários e profundos. 

(19MA1) Aliás estive outro dia na Livraria Martins e ele me mostrou as provas de sua 
antologia folclórica, vai sair um livrão nos dois sentidos. Estive compulsando o seu 
trabalho. Franqueza: é excelente. Quanta gente agora vai bancar o “científico” 
citando as fontes através do canal que você lhes abriu. 

(20MA1) Quero ver se em quinze dias acabo a leitura de suas provas, puxa que livro 
enorme, quase seiscentas páginas. Mas que trabalho útil você fez. Só percorri o 
índice quando o livro estava ainda em projeto e o Martins me consultou, achei muito 
bom. Agora vou ver. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


