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RESUMO 

 

 

De 1924 a 1944, Luís da Câmara Cascudo e Mário de Andrade trocaram 159 mensagens 

(cartas, bilhetes, telegramas), que foram reunidas, em 2010, na edição crítica “Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944”, discutindo os mais variados temas, 

dentre eles, o Nordeste.  Com objetivo de investigar e analisar como foi construída a 

representação discursiva de Nordeste no discurso desses missivistas, procedeu-se, na 

correspondência em questão, a um levantamento de enunciados que contêm termos 

diretamente ligados a essa representação (“Nordeste”, “Norte” – que à época ainda 

incluía ou se confundia com o Nordeste) e palavras do mesmo campo semântico-

nocional, como “sertão”. Para tanto, tomou-se como fundamentação teórica a 

abordagem da Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2010, 2011), focando, 

principalmente, a noção de representação discursiva e suas categorias de análise 

(tematização, predicação, modificação, localização espacial e localização temporal), 

conforme trabalhadas em Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010), em Ramos (2011) e 

em Queiroz (2013). O estudo também dialogou com o aporte teórico da Linguística 

Textual, ao abordar questões atinentes à referenciação (MONDADA; DUBOIS, 2003; 

APOTHÉLOZ; REICHER-BÉGUELIN, 1995; APOTHÉLOZ, 2003 KOCH, 2002; 

MARCUSCHI, 2005; LIMA; FELTES, 2013); com a Lógica de Grize (1990, 1996), no 

tocante à noção de esquematização, sendo esta retomada e associada à noção de 

representação, segundo Amossy (2008). 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 de trabalho, apresenta-se o fato de que essas categorias 

possibilitam analisar e interpretar a elaboração das imagens do Nordeste, construídas no 

discurso de Câmara Cascudo e Mário de Andrade entre os períodos de 1924 a 1944, 

proporcionando uma representação mais ampla da região Nordeste conectada a outras 

representações mais específicas. O corpus da pesquisa se constitui de sequências 

temáticas extraídas das cartas supracitadas. Verifica-se, portanto, que a análise aponta 

para a construção de uma representação de Nordeste como espaço constitutivo da 

brasilidade a partir de um conjunto de imagens associadas a aspectos culturais 

relacionados à constituição dos traços identitários da região. 

 

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

Cascudo. Mário de Andrade. Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

From 1924 to 1944, Luís da Câmara Cascudo and Mário de Andrade exchanged 159 

messages (letters, notes, telegrams), which were collected in 2010 in the critical edition 

“Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944” (Câmara Cascudo and Mário 

de Andrade: letters, 1924-1944), discussing various topics, including the Northeast 

region of Brazil. In order to investigate and analyze how the discursive representation of 

the Northeast region was constructed in the discourse of these writers, a survey of the 

statements that contain terms directly linked to such representation ("Northeast", 

"North" - which at the time also included the Northeast or was confused with it) and 

words of the same semantic-notional field, such as “sertão” (wilderness), was carried 

on. Therefore, the Textual Analysis of the Discourses approach (ADAM, 2010, 2011) 

was taken as a theoretical framework, focusing mainly on the notion of discursive 

representation and its categories of analysis (theming, predication, modification, spatial 

location and temporal location), as considered in Rodrigues; Passeggi; Silva Neto 

(2010), Ramos (2011) and Queiroz (2013). The study also was grounded on the 

theoretical basis of Textual Linguistics in addressing issues related to referentiation 

(MONDADA; DUBOIS, 2003; APOTHÉLOZ; REICHER-BÉGUELIN, 1995; 

APOTHÉLOZ, 2003; KOCH, 2002; MARCUSCHI, 2005; LIMA; FELTES, 2013); 

with Grize‟s logic (1990, 1996), regarding the notion of schematization, which is taken 

up and associated with the notion of representation, according to Amossy (2008). The 

approach of the research is qualitative, supported by some quantitative data 

(OLIVEIRA, 2012), an option that makes the analysis more compreensive and 

complete. As a working hypothesis, we presented the fact that these categories allow 

analyzing and interpreting the elaboration of the Northeast region images, built in 

Cascudo‟s and Andrade‟s speech between the period from 1924 to 1944, providing a 

wider representation of the Northeast region connected to more specific representations. 

The corpus of the research is composed of thematic sequences extracted from the 

aforementioned letters. It is observed, therefore, that the analysis points to the 

construction of a Northeast representation as a constitutive space of brazilianness from a 

set of images associated with cultural aspects related to the constitution of the identity 

features of the region. 

 

Keywords: Textual Analysis of the Discourses. Discursive representation. Câmara 

Cascudo. Mário de Andrade. Northeast region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Depuis 1924 à 1944, Luis da Câmara Cascudo et Mário de Andrade échangèrent 159 

messages (des lettres, de mots, des télégrammes), qui furent réunis, en 2010, dans 

l‟édition critique “Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944”, où se 

discutaient des thèmes les plus variés, dentre lesquels, le Nord-est. Ayant l‟objectif 

d‟investiguer et d‟analyser comment fut construite la représentation discursive de Nord-

est dans le discours de ces missivistes, on procéda, dans ces correspondances sous cible, 

à un relevé d‟énoncés qui contiennent des termes qui sont directement reliés à cette 

représentantion (“Nord-est”, “Nord” – qui à l‟époque encore on incluait ou l‟on 

confondait Nord-est et Nord) et des mots du même domaine sémantique-notionnel, 

comme “sertão” (aride/désert). Pour le faire, on prit par fondamentation théorique 

l‟approche de l‟Analyse Textuelle des Discours (ADAM, 2010, 2011), braquant les 

regards, principalement, sur la représentation discoursive et ses catégories d‟analyse (la 

thématisation, la prédication, la modification, la localisation spatiale et la localisation 

temporelle), d‟après les études de Rodrigues; Passeggi, Silva Neto (2010), de Ramos 

(2011) et de Queiroz (2013). L‟étude a aussi dialogué avec l‟apport théorique de la 

Linguistique Textuelle, dès qu’on aborda des questions envers à référenciation 

(MOMDADA; DUBOIS, 2203; MARCUSCHI, 2005; LIMA; FELTES, 2013; et aussi 

avec la logique de Grize (1990. 1996), en ce qui concerne la notion de schématisation, 

étant cette reprise associée à la notion de représentation, selon Amossy (2008). 

L‟approche de la recherche est qualitative, et compte sur l‟appui de quelques donnés 

quantitatifs (OLIVEIRA, 2012), car cette option rend l‟analyse plus riche et complète. 

En hypothèse de travail, on présente le fait que ces catégories rendant possible analyser, 

voire interpréter l‟élaboration des images du Nord-est, construites dans le discours de 

Câmara Cascudo et de Mario de Andrade dans la période comprise entre 1924 et 1944, 

ce qui fournit une représentation plus ample de la région Nord-est reliées à d‟autres 

représentations plus spécifiques. Le corpus de la recherche se constitue de séquences 

thématiques extraites des lettres déjà citées en haut. On vérifie, alors, que l‟analyse va 

vers la construction d‟une représentation de Nord-est comme un espace qui constitue ce 

qui est brésilien à partir d‟un ensemble d‟images associées à des aspects culturels en 

rapport à la constitution des traits qui identifient la région. 

  

Mots-clé: Analyse Textuelle des Discours. Représentation discoursive. Câmara 

Cascudo. Mário de Andrade. 
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PREFÁCIO 

 

Em retalhos de missivas, a tessitura de uma identidade: 

... venha ver, comer, beber e respirar Nordeste ...  

 

 

A questão da identidade nacional/regional sempre foi uma temática que me fascinou 

desde a graduação em Letras, durante o período de 1993 a 1996, quando investigávamos, pela 

literatura, os elementos construtores do nosso instinto de nacionalidade. Nessa época, o 

professor Dr. Antônio Fernandes de Medeiros Júnior (UFRN) foi quem me apontou essa 

perspectiva, que, no decorrer dos anos, vem se transformando em significativo objeto de 

estudo. 

Ao estudar essa temática, percebi que conhecer os elementos formadores de nossa 

nacionalidade é também reconhecer que ela não é homogênea; é diversa, múltipla, plural. 

Entendi também que, na constituição dessa colcha de retalhos, umas serão valorizadas, outras 

serão estigmatizadas, ou, quando não, apagadas.  

Mas, sobretudo, percebi que as identidades são frutos das relações de poder que se 

estabelecem no seio da sociedade, originam-se nas lutas pela permanência ou pela construção 

de valores que precisam ser priorizados e publicizados porque atendem a interesses de 

determinados grupos. Compreendi, mais ainda, que estudar identidades também nos força a 

pensar importantes aspectos de nosso cotidiano e a interagir melhor com as (in)verdades que 

nos cercam e nos fazem agir de determinado modo. 

Tempos depois, quando fiz o curso de especialização “Identidade Regional: a 

questão Nordeste”, em 2000/2002, pude aprofundar melhor essa compreensão, 

principalmente, com o professor Dr. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, como ministrante 

de duas das disciplinas que o curso ofertava: A invenção do Nordeste: região, identidade ou 

diferença?  e Seca e Imaginário Social. A grande novidade era nos apresentar o Nordeste 

como uma invenção imagético-discursiva, como uma região que objetivamente não estava 

inscrita no passado, como sempre imaginávamos que ela fosse. 

Uma região que passa a ser gestada, discursivamente, por políticos, sociólogos, 

literatos, jornalistas, artistas etc., a partir de 1919, quando parte do território Norte passa a ser 

designado como Nordeste, por ocasião da criação do órgão federal de combate à seca: 

Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS). Esse novo recorte territorial, 

denominado agora de Região Nordeste, projetar-se-á nesses discursos como espaço da 
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decadência, da seca; do couro; mas também como o espaço da tradição; do folclore; da 

saudade, do engenho e da casa-grande; do fausto.   

Como resultado desses estudos, realizei alguns trabalhos nessa perspectiva
1
, 

observando como os fenômenos linguístico-discursivos ajudam a constituir a nossa 

brasilidade em meio à multiplicidade de identidades que a permeiam.   

Mais tarde, em 2007, ao ingressar no Mestrado em Estudos da Linguagem, as leituras 

sobre referenciação reacenderam o meu antigo desejo de voltar a trabalhar com a temática da 

identidade nordestina sob a ótica da invenção imagético-discursiva, tendo como 

fundamentação teórica a referenciação. Entretanto, havia já uma pesquisa em curso a ser 

concluída e esse desejo foi adiado, pois, nesta etapa de minha história profissional, eu estava 

voltada para pesquisar fenômenos linguístico-textuais relacionados à produção de textos em 

processo escolar. Dessa motivação, resultou minha dissertação de mestrado, que tem por título 

Anáfora Pronominal e Repetição Lexical: estudo no contexto da produção textual de 9º ano 

do ensino fundamental, pesquisa realizada em uma escola pública, na cidade de Santa Cruz, 

sob a orientação da professora Dra. Maria das Graças Soares Rodrigues. 

Em 2010, com o meu ingresso no Doutorado em Estudos da Linguagem, o professor 

Dr. Luis Passeggi me deu a oportunidade de trabalhar as cartas trocadas entre Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade, acervo organizado pelo professor Dr. Marcos Antônio de 

Moraes e publicado pela Editora Global, em 2010.  Ao ler esse material, logo percebi que ali 

eu poderia, quem sabe, retomar meu antigo interesse pela temática do Nordeste, que seria 

investigada utilizando o aporte teórico da Análise Textual dos Discursos (ATD), 

especificamente, referente à noção de Representação Discursiva (Rd), que também era algo 

novo a ser explorado.  

Nesse mesmo ano, com o objetivo de estudar questões atinentes à linguagem, à 

memória, à identidade e ao território, é criado o grupo Grupo de Estudos em Linguagem, 

Memória, Identidade e Território (GELMIT) por mim e demais professores do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande Norte (IFRN). Diante de todos 

esses acontecimentos favoráveis, percebi que não poderia mais adiar esse meu interesse que 

                                                           
1
 Nóbrega, C. M. P. de S. Os fios literários e a tessitura nordestina: o discurso regional em Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos. Monografia (Especialização Identidade Regional: a questão Nordeste) – Universidade 

Regional do Cariri - URCA/Núcleo de Estudos Regionais-NERE, Caicó, 2003.   

Escrevi ainda dois textos: Análise de Vaca Estrela e Boi Fubá (letra de Patativa do Assaré, musicada por Luiz 

Gonzaga e também por Fagner), em 2001; e um pequeno artigo intitulado Nordeste: a intencionalidade de uma 

identidade, em 2000. 
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se concretiza com a defesa desta tese, intitulada Representação discursiva de Nordeste nas 

cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade,  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante 20 anos, Mário de Andrade e Câmara Cascudo trocaram intensa 

correspondência que foi publicada no livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 

1924-1944, organizado pelo professor Marcos Antônio de Moraes, publicado no ano de 2010. 

Nessas correspondências, em meio a confidências e assuntos de caráter pessoal, esses dois 

grandes pesquisadores do folclore brasileiro teceram importantes comentários a respeito da 

cultura, do folclore, da arte e da política brasileira nas décadas de 20, 30 e 40 do século XX, 

inclusive das obras que estavam produzindo. 

Tomados pelo fervor de nacionalidade que pairava durante aquele período da história 

cultural brasileira, fomentados pelo movimento Modernista, que se corporificava no cenário 

brasileiro, os escritores se dedicaram a construir – ambos ao seu modo – uma vasta produção 

cultural e artística que desnudasse os traços caracterizadores da brasilidade latente no 

território cultural do Brasil. As cartas trocadas pelos dois ícones do folclore brasileiro também 

pontuam de que modo percebiam a construção dessa brasilidade a partir de uma dada região 

ora designada de Norte, ora designada de Nordeste. 

Dois anos antes da publicação dessas cartas, os estudos do texto, filiados à Linguística 

de Texto no Brasil, começaram a delinear uma nova abordagem para a análise de textos 

concretos, denominada de Análise Textual dos Discursos, formulada pelo linguista francês 

Jean-Michel Adam. De forma mais específica, trata-se da primeira tradução brasileira da 

segunda edição de La Linguistique textualle: introducion à la analyse textualle dês discours, 

publicada, em 2008, pelo grupo de pesquisadores das Universidades Federais do Rio Grande 

do Norte e  do Ceará, os quais, nos últimos sete anos, vêm desenvolvendo uma série de 

atividades que buscam dar visibilidade à Análise Textual dos Discursos no Brasil, tendo como 

uma das principais iniciativas a realização dos I e II Simpósios de Análise Textual dos 

Discursos, além de outras atividades e encontros anuais que fazem parte da agenda do grupo 

no Brasil. 

Nessa obra, tem-se a apresentação, a elaboração e a fundamentação de um novo 

quadro teórico que enfoca os avanços na concepção da relação texto/discurso, propondo uma 

abordagem em que ambos são pensados de forma articulada. A obra também traz as 

categorias concretas de descrição, análise e interpretação de textos, demonstrando sua 

aplicabilidade em inúmeras análises de variados gêneros de diferentes domínios discursivos. 

Considerando a relevância de se analisar textos concretos, como as cartas 

correspondidas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, encontram-se, na Análise Textual 
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dos Discursos, procedimentos de análise heuristicamente exemplificados e teoricamente 

embasados que darão suporte para a análise e interpretação dessas cartas que se constituirão 

em objeto de estudo desta pesquisa, uma vez que trazem informações relevantes para quem 

busca refletir sobre questões de linguagem, arte, literatura e cultura brasileira.  

 

Câmara e Mário foram duas figuras tão notáveis, que a veiculação de suas 

correspondências marca, com rigor, um esplêndido momento da história 

cultural brasileira, sendo matéria permanente para reflexão por tantos 

quantos se preocupam com o destino deste país (MARTINS, 2010, p. 27-28). 

 

Já se sabe que é inegável a importância de estudos que se voltam para a análise de 

textos concretos, pois os textos sinalizam em seu arcabouço semântico as intenções que foram 

negociadas/instituídas num processo de trocas e interações sócio-historicamente situadas. É 

no texto e pelo texto que se constroem e reconstroem as representações discursivas do mundo, 

dos fatos, de si e dos outros. 

Portanto, em linhas gerais, a presente tese circunscreve-se no quadro teórico geral da 

Linguística Textual e, mais especificamente, nos pressupostos da Análise Textual dos 

Discursos, incluindo-se, ainda, no eixo temático dos Estudos Linguísticos do Texto e nas 

propostas de pesquisa do grupo ATD/UFRN, ao qual se encontra vinculada, tendo 

especificamente seu foco de investigação centrado no nível semântico do texto que foca uma 

das noções exploradas pela teoria de Adam, a saber: a representação discursiva. 

Nesse sentido, elencou-se como questões de pesquisa: 

1. Como se constrói a representação discursiva de Nordeste nas cartas de Câmara Cascudo e 

Mário de Andrade? 

2. Que categorias semânticas estabelecem a construção das representações discursivas (Rds) 

de Nordeste nas correspondências entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade? 

3. Que outras representações discursivas se conectam à construção da representação 

discursiva de Nordeste? 

4. Que contribuições este estudo trará para os estudos linguísticos do texto que focam o nível 

semântico tendo como cerne o estudo das representações discursivas? 

 

Apresentadas as questões que motivaram a realização da pesquisa e considerando o 

seu objetivo geral, a saber: investigar como se constrói a Representação Discursiva de 

Nordeste nas missivas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade, com base na Análise Textual 

dos Discursos, propõe-se como objetivos específicos deste estudo: 
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1. Identificar e descrever como as categorias semânticas constroem a representação discursiva 

de Nordeste nas cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade. 

2. Analisar e interpretar os efeitos de sentidos produzidos por essas categorias na construção 

da representação discursiva de Nordeste. 

3. Identificar, analisar e interpretar outras representações discursivas que contribuem para a 

construção da representação discursiva de Nordeste. 

4. Relatar as contribuições desta pesquisa para os estudos da representação discursiva. 

 

De acordo com os objetivos propostos, a investigação apresenta, como procedimentos 

de análise, a utilização de categorias semânticas ou conceituais baseadas nas operações que 

Adam (2008, 2011) definiu para o período/sequência descritiva: tematização, aspectualização 

e relação; nas operações lógico-discursirvas de Grize (1990, 1996): predicação e localização 

espacial e temporal e na proposta de Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), que rearticula e 

redefine parcialmente essas categorias. 

Essas categorias estão fundamentadas na proposta teórica da Análise Textual dos 

Discursos, que explora o nível semântico dos textos, tendo como pressuposto a noção de 

representação discursiva e de outras noções conexas que remetem ao conteúdo referencial do 

texto, como as anáforas, as correferências, as isotopias e as colocações. Nessa direção, o 

estudo também contará com os pressupostos teóricos da Lógica de Grize (1990, 1996), no 

tocante à noção de esquematização, retomada e associada à noção de representação, segundo 

Amossy (2008). 

Para desenvolver e apresentar os resultados da pesquisa, optou-se por estruturar esta 

tese em quatro capítulos, além da introdução e das considerações finais.  

O primeiro capítulo é dedicado a apresentar uma breve trajetória do surgimento da 

Análise Textual dos Discursos e seus desdobramentos até o estágio atual, abordando, 

sobretudo, a proposta de articular texto e discurso.  

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica da pesquisa, voltando-se 

exclusivamente para a noção de representação discursiva, de esquematização e das categorias 

e operações de análise que foram utilizadas neste estudo.  

No terceiro capítulo, apresentam-se a metodologia e os procedimentos metodológicos 

que foram utilizados na pesquisa. A metodologia se enquadra no campo da pesquisa 

qualitativa com um olhar que aponta para alguns procedimentos da pesquisa quantitativa. Em 

linhas gerais, tem-se um estudo de cunho analítico e interpretativo. Neste capítulo, tem-se 

também o estabelecimento do texto, isto é, um procedimento metodológico que visa relatar 
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sobre as operações e transformações pelas quais os textos originais (cartas, bilhetes, 

telegramas) passaram até chegar ao formato da edição com a qual se trabalha neste estudo e 

também explicitar as estratégias metodológicas adotadas para a seleção e escolha das 

sequências temáticas que compõem o corpus desta tese. 

O quarto capítulo discorre sobre a descrição, análise e interpretação dos textos que, 

efetivamente, constituíram-se no corpus da pesquisa. Realizado em conformidade com os 

objetivos definidos e em consonância com o aporte teórico-metodológico, apresentou-se, 

nesse capítulo, as categorias responsáveis pela construção das representações discursivas de 

Nordeste tecidas nas cartas investigadas e que efeitos de sentidos elas produziram na 

constituição dessas representações. 

As considerações finais compreendem os resultados obtidos e as contribuições que 

esta tese trará para o campo dos estudos linguísticos do texto que trata das representações 

discursivas no âmbito da Análise Textual dos Discursos.  

Antes de concluir esta introdução, faz-se necessário dizer que estudos sobre 

representação discursiva baseados nos pressupostos da Análise Textual dos Discursos é um 

terreno há pouco tempo explorado entre os pesquisadores brasileiros. Para se ter noção, em 

termos de teses e dissertações, sete defesas foram realizadas por pesquisadores que integram o 

grupo Análise Textual dos Discursos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

ATD/UFRN. Por ordem cronológica, tem-se: Ramos (2011), Oliveira (2013), Queiroz (2013), 

Lopes (2014), Vieira (2014), Zamblano (2014) e Aquino (2015). 

Ramos (2011), com corpus constituído por textos de vestibulandos e pré-

vestibulandos, investiga como estes constroem a representação discursiva de “ficar” e 

“namorar”. Sua pesquisa é fundamentada pela Linguística de Texto, perspectivada pela 

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

(FILLMORE, 2006; FELTES, 2007). Os resultados demonstram a construção de 

representações discursivas diferentes para “ficar” e “namorar”, enquanto este revela sentidos 

positivos, aquele revela sentido pejorativo. 

Oliveira (2013) aborda como se constrói a representação discursiva da figura feminina 

no Jornal O Porvir, periódico que circulou em Currais Novos/RN, entre os anos de 1926 e 

1929. Também respaldada pela Linguística de Texto e, principalmente, pela Análise Textual 

dos Discursos, os resultados dessa pesquisa demonstram que as representações discursivas da 

figura feminina estavam em conformidade com os padrões daquele período, marcado social e 

historicamente pela representação positiva da figura feminina como moça solteira, esposa, 

dona de casa e mãe. 
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Queiroz (2013) investiga, no discurso político de renúncia do senador Antônio Carlos 

Magalhães, proferido no dia 30 de maio de 2001, como as representações discursivas do 

locutor (ele mesmo) e dos alocutários (seus adversários políticos) são construídas pelo próprio 

senador em seu discurso de renúncia. A perspectiva teórica adotada advém dos pressupostos 

da Linguística do Texto, com foco na Análise Textual dos Discursos (ATD), e os resultados 

revelam que as representações discursivas construídas por ACM são as de vítima, político, 

sigla, nordestino, presidente da casa federal, senador confiante e condenado. Uma das 

constatações ressaltadas pela autora é a importância da representação discursiva do locutor 

para a produção e compreensão dos sentidos textuais, uma vez que desencadeiam, no 

contexto, outras representações mais pontuais. Isso revela, por exemplo, que uma 

representação mais geral vai produzindo outras mais específicas. 

Lopes (2014), com o propósito de identificar e descrever o fenômeno da representação 

discursiva da vítima e do réu no gênero sentença judicial com pressupostos da Análise 

Textual dos Discursos, desenvolve sua tese utilizando-se também dos estudos da Linguística 

do Texto, com Koch (2012, 2005, 2004), Marcuschi (2012, 2008, 2005), Rodrigues, Passeggi 

e Silva Neto (2010); do gênero, com Bazerman (2005), Bakhtin (1992); e do discurso 

jurídico, com Capez (2012), Pimenta (2007), Lourenço (2013). Os resultados focalizaram a 

construção da representação discursiva dos sujeitos (vítima e réu) a partir de PdV de 

enunciadores distintos, que podem aproximar-se ou distanciar-se de acordo com a orientação 

argumentativa do texto. 

Vieira (2014) discorre em sua tese sobre a construção e reconstrução da representação 

discursiva de Câmara Cascudo no discurso de Mário de Andrade. Seu corpus é constituído de 

20 textos escritos por este e enviados àquele entre os anos de 1924 a 1944, dos quais foram 

selecionados e analisados 35 fragmentos. Nessa pesquisa, foram utilizadas categorias da 

Análise Textual dos Discursos, articuladas com outras categorias, notadamente, da Lógica de 

Grize (1996), da Linguística Textual e da Semântica. Os resultados apontam para a construção 

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

intelectual e do amigo.  

Zamblano (2014) aborda, em sua tese, como se constrói a representação discursiva da 

Presidenta Dilma Rousself em seu discurso de posse relativo ao seu primeiro mandato. A fim 

de verificar como ela se perspectiva enquanto pré-candidata, candidata e presidenta e como se 

materializam essa(s) representação(ões), a autora fundamenta sua tese com base nas seguintes 

categorias: referenciação, (CASTILHO, 2010; MARCUSCHI; KOCH,1998; MARCUSCHI, 

2008; e RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010); predicação (PASSEGGI et al, 
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2010); aspectualização (ADAM, 2011; RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO 2010); 

localização espacial e temporal (PASSEGGI et al, 2010) e isotopia (ADAM, 2008). Segundo 

a autora, os resultados demonstram que a representação discursiva de si (da presidenta) se 

constitui como pessoa comprometida com seus ideais, forte, corajosa, consolidadora dos 

governos do ex-presidente Lula e de que foi uma mulher que dedicou toda a sua vida à causa 

do Brasil. 

Aquino (2015) propõe analisar as representações discursivas de Lula nas capas das 

revistas Época e Veja, considerando os elementos verbo-visuais que constituem o gênero de 

discurso capa de revista. Para descrever e interpretar tais representações, fundamentou sua 

pesquisa na Análise Textual dos Discursos (ADAM, 2011), nos estudos de Grize sobre as 

operações lógico-discursivas (1990, 1996), nos estudos que discutem questões linguísticas, 

textuais e discursivas em enunciados concretos, tais como Castilho (2010), Rodrigues; 

Passeggi; Silva Neto (2010), Neves (2011), Rodrigues et al. (2012), Passeggi (2001; 2012), 

Queiroz (2013), entre outros. Para analisar e interpretar a verbo-visualidade presente nas 

capas das revistas, baseou-se nos estudos da Multimodalidade Discursiva (KRESS; van 

LEEUWEN, 2006; DIONISIO, 2011; DIONISIO; VASCONCELOS, 2013).  

Com base na análise realizada, o autor pôde concluir que as revistas Época e Veja, 

durante o período de 2002 a 2010, construíram diversas Rds de Lula, tais como: candidato; 

candidato eleito; presidente; presidente eleito; presidente reeleito; governante e membro de 

partido político; político; petista/sigla do PT; aliado de governos internacionais; cúmplice e 

participante em escândalos de corrupção; amigo, irmão, primo, sobrinho, pai, parente e 

homem. 

Antes de procedermos à análise e interpretação da Rd de Nordeste, faz-se necessário 

apresentar um pouco da história que aproximou a Análise do Discurso à Linguística Textual. 

O resultado dessa aproximação foi o surgimento de um novo campo teórico denominado de 

Análise Textual dos Discursos ou, simplesmente, ATD. 

O capítulo que segue visa, portanto, apresentar a trajetória da Análise Textual dos 

Discursos e sua teoria. 
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1 A ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS  

 

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. 

 

Jean-Michel Adam 

 

Em A Linguística Textual: introdução à análise textual dos discursos (2008, 2011), 

Jean-Michel Adam propõe um novo quadro teórico no campo das ciências da linguagem, no 

qual a antiga dicotomia texto/discurso será deixada para trás e agora o texto e o discurso serão 

pensados de forma articulada. Nesse livro, o linguista francês, além de expor os elementos-

base para se proceder a uma análise textual dos discursos, retrata a trajetória que o levou à 

construção dessa nova teoria, doravante designada ATD. E é com o intuito de situar o leitor 

que se pretende, ainda que de forma breve, apresentar, a seguir, um pouco da história dessa 

trajetória.  

 

1.1 Breve trajetória da Análise Textual Dos Discursos (ATD) 

1.1.1 O mapa do percurso 

 

A partir de 1950 até meados da década de 1990, a terminologia mais corrente utilizada 

pelos analistas do texto circunscrevia-se entre os polos texto/discurso e análise textual/análise 

discursiva. Entretanto, na introdução do livro de Adam, citado no tópico anterior, fica 

evidente que, ao retomar o fio que o conduziu à terminologia ATD, o autor (2011, p. 24) 

ressalta que a Linguística Textual e a Análise do Discurso, embora surgidas em 1950, “não 

têm a mesma origem epistemológica nem a mesma história”, e, até chegar ao que ele passou a 

designar de ATD, percorreu-se uma trajetória prenunciada no Colóquio Interdisciplinar sobre 

o Estilo, realizado em 1960, na Universidade de Indiana, ocasião em que vários linguistas 

passaram a criticar a limitação dos estudos linguísticos aos domínios da frase (ADAM, 2011).  

Iniciativas como as desse evento já denunciavam o esgotamento das teorias 

estruturalistas, até então hegemônicas, e a necessidade de se compreender as regularidades 
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que transcendem a frase e se instauram numa unidade mais extensa e complexa: o texto e/ou 

discurso. 

Voltando um pouco à linha do tempo, à Linguística do século XIX, até então 

preocupada em realizar estudos comparativos e descritivos das línguas, focalizando apenas 

unidades abaixo do nível da frase, legaram, até a primeira metade do século posterior, uma 

gama de conhecimentos que influenciaram sobremaneira os estudos de Saussurre, levando-o a 

transformar a Linguística numa “ciência autônoma separando-se dos estudos históricos, da 

psicologia, da filologia e literatura, áreas nas quais se achava integrado o estudo das línguas” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 27). 

Embora concebesse a língua como um fenômeno social, o programa científico do 

mestre genebrino descartou a possibilidade de se analisar a língua por meio desse viés e se 

preocupou em analisá-la como um código, um sistema autônomo e fechado em si mesmo, 

defendendo que o seu uso, o seu funcionamento e suas variações seriam um fenômeno 

observável no nível da fala, isto é, no plano do discurso, o que no momento não era o seu 

objeto de análise.  

Tributários dessa visada, os estudos estruturalistas posteriores, como os do norte-

americano Leonardo Bloofield, excluíram aspectos relacionados à semântica, à pragmática e à 

historicidade, hoje considerados fundamentais em qualquer investigação linguística. 

Mas é o próprio Leonardo Bloofield que, mesmo assumindo tal tendência, chega a 

declarar que o estudo do sentido ainda não podia ser analisado cientificamente, e, portanto, 

deveria ser adiado até o momento em que a ciência produzisse uma descrição exaustiva do 

mundo (ILARI, 2005). 

Noutro polo, mas não distante de uma concepção formal, surge por volta de 1960, o 

gerativismo chomskyniano, postulando a aquisição da linguagem como um fato biológico e 

não social. Atribuía à Linguística a função de se investigar os princípios gerais inatos que 

determinam essa aquisição e não mais as regularidades de um sistema interno que estrutura as 

línguas. Noutras palavras, o gerativismo não se ocupou do estudo descritivo da língua em seu 

estado formal, como os estruturalistas, mas em investigar quais são os princípios que regulam 

a capacidade dos falantes produzirem sentenças que podem ou não serem aceitas em uma 

dada comunidade linguística ou até mesmo a competência de se produzir ou compreender 

sentenças nunca antes expostas (BORGES NETO, 2005). 

Portanto, o programa gerativista, ao propor um formalismo mentalista, também se 

fechou às contribuições externas, do mesmo modo como o fizeram os seguidores de Saussure 
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e, com isso, o objeto da Linguística ficou restrito ao que se é analisável somente no âmbito da 

frase. 

Todavia, é consensual a ideia de que foram justamente essas limitações que fizeram 

emergir as motivações geradoras de uma agenda para a Linguística da segunda metade do 

século XX, cujos temas foram desenvolvidos e aprofundados no decorrer desse século pelas 

variadas vertentes de “caráter eminentemente interdisciplinar” (MARCUSCHI, 2008, p. 38)
2
, 

dentre elas, destaca-se dois campos epistemologicamente opostos: a Linguística Textual e a 

Análise do Discurso, que elegeram como objetos de investigação, respectivamente, o texto e o 

discurso. 

Iniciando a travessia de uma análise centrada na frase para outra centrada no 

texto/discurso, os linguistas Roman Jakobson e Mikhail Bakhtin contestaram as teorias 

linguísticas que não reconheciam a ocorrência de elementos analisáveis para além dos limites 

da frase. Jakobson (1973, p. 485-486) chega mesmo a afirmar: “a ideia de que o estudo 

linguístico se encerra nos limites da frase [...] é desmentida pela análise do discurso, 

considerada hoje, uma tarefa colocada em primeiro plano na ciência linguística” e Mikhail 

Bakhtin (1978, p. 58) diz que 

 

A linguística [...] nunca elucidou a seção à qual deveriam pertencer os 

grandes conjuntos verbais: longos enunciados da vida corrente, diálogos, 

discursos, tratados, romances etc., pois esses enunciados podem e devem ser 

definidos eles também, de forma puramente linguística, como fenômenos da 

linguagem. 

 

Mas, no âmbito da própria análise do discurso, ainda conforme Adam (2011), nem 

mesmo o linguista norte-americano Zelling S. Harris, autor da conhecida e uma das primeiras 

obras desse campo teórico, o livro Discourse analysis reprints, (1963) foi poupado de crítica 

idêntica. O sociolinguista William Labov (1978), questionando o quadro teórico 

metodológico da análise do discurso, declara que “seu objeto real, os rearranjos estruturais”, 

ainda permanece nos limites da frase. Adam (2011, p 22) também cita a linguista Catherine 

Fuchs que, ainda em obra publicada em 1985, lamenta a falta de estudos sistemáticos sobre 

paráfrase e ambiguidade no nível do texto (ADAM, 2011). 

Está claro que a passagem da frase para o texto implicou também especulações 

epistemológicas sobre a forma de se conceber a língua, isto é, a noção de língua como forma 

                                                           
2
 Nessa obra, além das já citadas Linguística do Texto e Análise do Discurso, Marcuschi (2008) acrescenta ainda 

a Análise da Conversação, a Sociolinguística, a Psicolinguística, a Etnografia da Comunicação e a 

Etnometodologia, como teorias de caráter eminentemente interdisciplinar. 
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foi substituída pela noção de língua como prática, de modo que se buscou a análise da 

linguagem em seus usos efetivos e não mais nas relações constituídas num sistema (língua) 

abstraído de motivações externas e, que pesem todos os esforços teórico-metodológicos 

empregados, essa não foi uma tarefa muito fácil para a Linguística, pois adentrar nesse campo 

era assumir que os sentidos não estão postos na língua como um tesouro mental, mas são 

construídos no plano do discurso. E esse foi outro tema caro para a Linguística do século XX, 

pois se reconhece que, 

 

A noção de língua é venerável; ela tem pelo menos 2500 anos. A noção de 

discurso é muito recente, data dos anos trinta. Ela é frágil, instável. [...] A 

passagem das categorias da língua às categorias do discurso acompanha-se 

de um perigo: acreditar que se pensa o discurso, ao passo que se pensa, ainda 

e ainda, o discurso nas noções de língua (MESCHONNIC apud ADAM, 

2011, p. 24). 

 

No lastro dessa esteira, avolumaram-se cada vez mais as críticas à linguística 

estrutural e, simultaneamente, foram se delineando os fundamentos epistemológicos que 

deram origem e definiram objetos e tarefas diferentes para a Linguística do Texto (doravante 

LT) e para a Análise do Discurso (doravante AD), pondo-as em campos opostos durante 

quase todo o final do século XX e início do século atual.  

Todavia, há de se reconhecer que foram as fronteiras impostas por essas ciências do 

texto e do discurso, respectivamente, que moveram os estudos de Adam em busca da 

articulação teórica entre esses dois universos de investigação, na tentativa de responder a uma 

demanda de questionamentos que foram surgindo nas lacunas desses limites fronteiriços e 

que, consequentemente, não davam respostas aos novos desafios e tarefas que vinham se 

impondo tanto para a LT quanto para a AD. 

Hoje, sabemos que no transcurso do século XX até o presente, tentativas nessa direção 

foram sendo realizadas e se tornaram referências para se entender os desdobramentos dos 

estudos do texto/discurso, com vistas a uma aproximação entre esses dois campos. Foi com 

base nas investigações desses antecessores que Adam elaborou sua proposta designada de 

Análise Textual dos Discursos (ATD).  

Dentre essas investigações, merecem destaque os trabalhos de Denis Slakta Entre 

grammaire de texte et analyse do discours quels rapports articuler? (1970)
3
, os estudos 

seminais de Hallyday e Hassan (1976),  Beaugrande e Dressler (1997), nos quais a noção de 

texto como unidade gramatical é substituída pela noção de texto como unidade de sentido ou 

                                                           
3
 Trabalho citado por Adam (2011, p.  43), mas que não consta nas referências bibliográficas do livro. 
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como evento comunicativo, respectivamente. Nessa direção, seguem também o alemão Van 

Dijk (1980, 1981) e Eugenio Coseriu (1994). Este último, segundo Adam (2011), propôs, em 

trabalho de 1994, uma significativa distinção entre gramática transfrasal e linguística textual. 

A primeira é “considerada como uma extensão da linguística clássica” e a segunda como 

“uma teoria da produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de textos 

concretos” (ADAM, 2011, p. 23). E é nessa direção que se desenvolve o estudo de Adam 

(2011, p. 23, grifos do autor), como ele próprio afirma: “é esse procedimento que me 

proponho desenvolver e designar como análise textual dos discursos”. 

 

1.1.2 O contexto: lugar de articulação entre texto e discurso 

 

Ao se falar em ATD, está se reportando a uma compreensão de análise embasada por 

procedimentos que aproximam o texto do discurso que o circunda. Ou seja, nessa perspectiva 

teórica não se pretende trabalhar com procedimentos que visam apenas questões atinentes ao 

material linguístico manifesto coesamente na estrutura de um texto, mas também considerar o 

contexto
4
 de produção e recepção do texto, uma vez que para essa corrente teórica o contexto 

também orienta a produção de sentido, pois, 

 

O processo de interpretação da linguagem é dinâmico por excelência e, 

sendo uma atividade de construção conceitual, nunca previamente 

estabelecida de todo, considera as pistas linguísticas explicitadas no contexto 

como meras trilhas, meras instruções, complementadas e complexificadas 

por outros aspectos extralinguísticos. Qualquer sentido toma como pilar um 

determinado posicionamento sociodiscursivo de quem o construiu, e é, por 

isso mesmo, passível de reformulações, recategorizações. Daí por que, 

segundo Salomão (1999), não se pode dicotomizar as noções de linguagem e 

contexto, pois que se mostram inevitavelmente imbricadas. 

(CAVALCANTE et al., 2010, p. 231). 

 

Nessa perspectiva, o contexto é compreendido como um elemento de interseção entre 

texto e discurso, pois o texto “é uma representação material do discurso” (CASTILHO, 2010, 

p. 230), e as condições históricas e sociais nas quais esse discurso é produzido são parte 

constitutiva do sentido de um texto, pois, “nem tudo que se toma como significação está no 

                                                           
4
 Entende-se a noção de contexto como uma dimensão, ao mesmo tempo, ampla (social, histórica, política etc.) e 

interativa, o universo das ações e das práticas sociais locais (MARCUSCHI apud BENTES; RAMOS; ALVES 

FILHO, 2010, p. 394). Portanto, de acordo com Hanks (2008, p. 129), é consensual “considerar que o contexto é 

situado, qualquer que seja ele”, assim como o é toda prática discursiva materializada no que comumente é 

designado de textos, sejam orais ou escritos, uma vez que o dito ou escrito é uma atividade interativa que ocorre 

em uma dada situação. 
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âmbito da língua e do sistema (léxico-gramatical). [...] Contexto é fonte de sentido” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 62). 

Portanto, a noção de contexto é fundamental para se pensar a articulação texto e 

discurso proposta pela ATD, uma vez que é nele e por meio dele (do seu processo de 

construção interativa) que as crenças, os valores, as ideologias são discursivamente 

(re)construídos com base nos conhecimentos enciclopédicos dos sujeitos que, ao interagirem 

nesse processo de (re)construção de sentidos, materializam  seus discursos nos textos orais 

e/ou escritos. De acordo com Morato e Koch (2003, p. 89), 

 

O contexto é, pois, esse lugar onde se constroem e reconstroem 

indefinidamente as significações; árbitro das tensões entre sistematicidade e 

indeterminações do dizer e do mostrar, do dito e do implicado; como lugar 

estruturado, mas também estruturante, uma vez que cria e dá forma aos 

processos de significação. 

 

Para elucidar melhor essa questão, cita-se o próprio Adam (2008, 2011), que 

reconhece a inadequação – outrora defendida pelo próprio linguista francês – das fórmulas 

Discurso=Texto+Contexto/condições de produção e interpretação e Texto=Discurso –

Contexto/condições de produção, pois não se pode pensar Texto e Discurso como conceitos 

que se opõem ou se complementam, ao contrário, ambos se sobrepõem e se cruzam na 

construção e interpretação dos enunciados. Para tanto, Adam (2008, 2011) esclarece que a 

escrita co(n)texto indica que a interpretação de enunciados isolados se apoia tanto na 

(re)construção de enunciados cotextuais (elementos à esquerda ou à direita do ambiente 

linguístico), como na operação de contextualização (situação de enunciação). Entretanto, 

alerta para o fato de que a (re)construção de um co(n)texto pertinente, tanto nas interações 

orais ou escritas, parte do que está mais diretamente acessível: o cotexto verbal e/ou escrito. 

Visto desse modo, o texto não é tomado simplesmente como o artefato linguístico que  

leva os sujeitos ao discurso, mas é indissociável dele, assim como são as relações sócio-

históricas que se estabelecem em práticas linguajeiras e que se corporificam em modelos 

textuais, os chamados gêneros textuais, legalmente institucionalizados pelos usos que deles 

são feitos em uma dada comunidade sociolinguística. Como diz Marcuschi (2008, p. 75), “O 

texto não é simplesmente um artefato linguístico, mas um evento que ocorre na forma de 

linguagem inserida em contextos comunicativos”. Nessa citação, mais uma vez a presença do 

contexto é determinante para a noção da articulação entre texto e discurso. 

Essa noção triádica (texto/contexto/discurso) parte do pressuposto de que a produção 

de sentidos é gerada pelo uso que falantes/escritores fazem da língua. Ou seja, parte-se não 
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mais do código linguístico (do enunciado), mas do funcionamento da língua (da enunciação), 

de como os interlocutores produzem sentidos em situações específicas, lembrando ainda que 

as determinações (os contextos) históricas, sociais e culturais estão imbricadas nesse processo, 

pois já se reconhece que a língua que corporifica os textos, além de apresentar regularidade 

sistêmica, é também um fenômeno encorpado e não somente abstrato e autônomo, ela reflete 

e refrata a realidade, “é um conjunto de práticas sociais e cognitivas historicamente situadas” 

(MARCUSCHI, 2008, p. 61) que se atualizam nos eventos comunicativos (BEAUGRANDE; 

DRESSLER, 1997), relativamente estabilizados nos chamados gêneros textuais (BAKHTIN, 

2003).  

Assim, até chegar a esse estágio, assistiu-se aos desdobramentos nos estudos da LT 

que se deram por volta das décadas de 1970, 1980 e 1990, denominados, respectivamente, de 

virada pragmática, virada cognitiva e abordagem sociocognitiva
5
. Essas abordagens passaram 

a enfatizar em suas investigações a influência do contexto na construção do significado de um 

texto, centrando o foco de interesse da LT para a análise de textos concretos, ou, como disse 

Koch (2006, p. 14), “textos-em-funções”, ou como nos apresenta Bakhtin (2003), “gêneros 

discursivos”. 

 

1.1.3 Os gêneros: ponte entre o texto e o discurso 

 

Quando se pensa o texto como um evento comunicativo, isto é, como um objeto 

empírico, concreto, atrelado a um dado contexto situacional (seja ele físico, imediato, 

histórico, cultural e/ou social), que encorpa os enunciados aí produzidos, adentra-se na 

categoria dos gêneros do discurso, pois, para Bazerman (2011), são os gêneros que organizam 

as práticas linguísticas, sendo estas associadas a práticas sociais historicamente situadas e 

                                                           
5
 A linguística pragmática, a grosso modo, é definida como a ciência do uso linguístico. Ela se centra no estudo 

da linguagem em que as relações entre os signos e seus usuários em contextos concretos de uso são o seu foco. 

Nessa direção, “a pragmática se opõe radicalmente a idéia de que a língua seja apenas um instrumento para 

transmitir informações, ela coloca em primeiro plano o caráter interativo da atividade de linguagem, recompondo 

o conjunto da situação de enunciação” (MAINGUENEAU, 1989, p. 32). 

Já a linguística cognitiva centra seus estudos em aspectos internos da língua, ocupando-se em analisar o porquê 

de a língua ser como ela é a partir de aspectos cognitivos que expressam a relação entre pensamento e 

linguagem. No modelo clássico dessa abordagem, os linguistas não consideraram os aspectos externos – sociais e 

culturais – para a efetivação do processamento linguístico. Para eles, interessavam explicar como os 

conhecimentos que um indivíduo possui estão estruturados em sua mente e como eles são acionados para 

resolver problemas posto pelo ambiente. Entretanto, foram alguns desses linguistas que iniciaram estudos 

apontando a cognição como um fenômeno social. Sob esse ponto de partida, a língua é tomada como uma 

entidade maleável em que os significados são expressos em construtos linguísticos, resultantes de uma 

construção mental que expressa a interligação entre conhecimento e linguagem em um dado contexto 

comunicativo. São esses os passos iniciais que começaram a dar contorno ao que se denomina de abordagem 

sociocognitiva (CAVALCANTE et al., 2010, p. 225-261). 
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facilmente reconhecíveis nas situações de comunicação em que ocorrem (MARCUSCHI, 

2008) 

Embora sejam reconhecíveis, os gêneros não existem como formas preexistentes, pois 

antes de se materializarem em textos, são, como diz Bazerman (2011, p. 62), “fatos sociais”, 

isto é, surgem a partir de uma necessidade social de comunicação, e toda vez em que a 

situação geradora dessa necessidade é acionada, recorre-se a um dizer mais ou menos 

estruturado de maneira similar ou idêntica àquela primeira situação. Como a vida em 

sociedade é organizada, quase toda, a partir de ações repetidas, constroem-se “formas 

relativamente estáveis” (BAKHTIN, 2003, p. 282) para responder a essa emergência 

sociocomunicativa, isto é, elaboram-se “textos similares na estrutura, e eles circulam em 

ambientes recorrentes e próprios” (MARCUSCHI, 2008, p. 150). 

Desse modo, o gênero opera, segundo Marcuschi (2008, p.24), “como a ponte entre o 

discurso como uma atividade mais universal e o texto como a peça empírica particularizada e 

configurada numa dada composição observável” – o gênero. Desse modo, o gênero traz uma 

dimensão textual e discursiva que viabiliza a proposta da ATD de pensar texto e discurso de 

forma articulada e complementar, conforme exposto no tópico seguinte. 

 

1.2 ATD: uma teoria de conjunto 

1.2.1 Linguística Textual e Análise de Discurso: separação e complementaridade 

 

A antiga dicotomia entre as posições que até por volta dos anos 1970 separavam texto 

e discurso, concebendo aquele como um artefato empírico em que o plano das formas 

linguísticas e de sua organização era o foco de interesse da LT, e este como uma prática na 

qual efeitos de sentidos gerados em processos situados era o foco de interesse da AD, cedeu 

lugar para a compreensão de que a relação texto e discurso será vista de forma articulada, 

como aspectos complementares da atividade enunciativa. 

Mas, essa compreensão tem uma trajetória já descrita em momento anterior desta tese 

e que tem seu corolário já nos anos iniciais do século XXI, momento fecundo para a LT, e ao 

mesmo tempo, desafiador, pela possibilidade teórico-metodológica proposta por essa corrente 

teórica ao se definir como uma epistemologia inter e/ou multidisciplinar, aceitando as 

contribuições de outros campos do conhecimento, como a Pragmática, a Análise do Discurso, 

a Teoria da Enunciação, da Semântica Argumentativa, dos Atos de Fala etc. Com isso, 

expande seus interesses e redefine sua concepção acerca da relação texto/discurso. 
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Nessa direção, nomes representativos que já percebiam a necessidade dessa 

redefinição surgiram no seio da própria LT, mas se reconhece como corolário dessa 

perspectiva textual-discursiva o francês Jean-Michel Adam, como já referenciado, por ter sido 

o primeiro a propor uma abordagem teórica e descritiva, a qual denominou de ATD, que situa 

explicitamente o lugar hoje ocupado pela LT, a saber: “definimos a Linguística Textual como 

um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas” (ADAM, 2011, p. 

43), consoante nos apresenta o Esquema 3 de Adam (2011):  

 

Figura 1 - Esquema 3 
                        Fonte: Adam (2011, p. 43). 

 

Esse esquema,  

 

Evidencia o jogo complexo das determinações textuais “ascendentes” (da direita 

para a esquerda) que regem os encadeamentos de proposições no sistema que 

constitui a unidade TEXTO – objeto da linguística textual – e as regulações 

“descendentes” (da esquerda para a direita) que as situações de interação nos 

lugares sociais, nas línguas e nos gêneros dados impõem aos enunciados – objeto 

da análise de discurso. (ADAM, 2011, p. 44, grifos do autor)  
 

 

Observa-se o propósito de Adam em deixar bem explícito que a LT foca a dimensão 

mais restrita a elementos constituintes da materialidade do texto, de sua configuração 

esquemática; enquanto que a AD aborda uma dimensão mais ampla, englobando elementos 

externos a essa unidade material denominada de texto, mas que atuam na construção do seu 

sentido global, de modo que as setas pontuam em que medida se dá essa articulação. Assim, 

interessa a Adam analisar o texto, considerando sobremaneira em que dimensão discursiva 

está inserido. 
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A ATD se apresenta, então, como uma teoria de conjunto, no contexto mais amplo da 

LT, que postula “ao mesmo tempo, uma separação e uma complementaridade das tarefas e 

dos objetos da linguística textual e da análise de discurso” (ADAM, 2011, p. 43), pois sendo o 

texto um objeto empírico complexo, cujo conteúdo semântico pode estabelecer relações com 

vastos domínios discursivos, sua descrição e análise necessita de um quadro teórico mais 

amplo que, ao mesmo tempo em que dialoga com diferentes ciências da linguagem 

pertencentes ao campo das práticas discursivas, define que operações de textualização são 

pertinentes para promover a materialidade discursiva.  

Em síntese, Adam (2011, p. 23) designou e desenvolveu a ATD como “uma teoria da 

produção co(n)textual de sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos”. Nessa 

direção, cabe ao analista do texto/discurso analisar como os elementos linguístico-gramaticais 

se organizam em proposições-enunciados para constituir períodos e/ou sequências que dão 

contorno ao plano textual com vistas à produção de sentido, e de que modo as práticas 

discursivas imbuídas de acontecimentos históricos, sociais e culturais regulam essa produção 

de sentido, pois postula-se, nessa vertente, que a análise de texto só se completa quando posta 

em relação com elementos extrínsecos ao plano textual, mas a ele relacionados, tais como: a 

ação visada, as formações sociodiscursivas, a interação social, o interdiscurso,  os gêneros.  

Observem o Esquema 04:  

Figura 2 – Esquema 4 
Fonte: Adam (2008, p. 61) adaptado por Passeggi et al. (2010, p. 265). 
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Esse esquema demonstra dois construtos teóricos que juntos constituem a proposta 

de análise da ATD: na dimensão maior, designada de níveis de análise do discurso, inclui 

todos os elementos de análise - internos e externos – o segundo; na parte inferior do esquema 

estão relacionados apenas os elementos internos. O autor deixa bem marcado o processo de 

aproximação e articulação entre AD e LT, na perspectiva da ATD.  

Desse modo, vê-se nitidamente que o nível do texto está imerso no nível do discurso, 

o que corrobora a definição de que a LT é um subdomínio no campo mais vasto das práticas 

discursivas. Em linhas gerais, a proposta de Adam para a análise de textos concretos, 

conforme Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010, p. 152), fundamenta-se nos seguintes 

níveis: 

 

a) sequencial-composicional: em que os enunciados elementares (a proposição-enunciado ou 

proposição enunciada) se organizam em períodos para compor as sequências. Estas, por sua 

vez, se agrupam conforme um plano de texto. Esse nível focaliza a estruturação linear do 

texto, no qual as sequências desempenham um papel fundamental; 

b) enunciativo, baseado na noção de responsabilidade enunciativa; que corresponde às 

“vozes” do texto, à sua polifonia. 

c) semântico, apoiado na noção de representação discursiva e em noções conexas (anáfora, 

correferências, isotopias, colocações) que remetem ao conteúdo referencial do texto. 

d) argumentativo, embasado nos atos do discurso realizados e na sua contribuição para a 

orientação argumentativa do texto.  

 

Nessa direção, esta tese, concentrando-se no nível da análise textual, ou seja, na parte 

inferior do esquema, explorará o nível das representações discursivas na análise das cartas 

trocadas entre Mário de Andrade e Câmara Cascudo. 

Para tanto, serão apresentadas, no capítulo posterior, as categorias semânticas que 

darão suporte para a análise e interpretação das cartas propostas como objeto de estudo desta 

tese. 
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2 DAS NOÇÕES TEÓRICAS ÀS CATEGORIAS SEMÂNTICAS/CONCEITUAIS: 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE 

 

 

A tarefa de “analisar” implica “separar os elementos” 

de um conjunto, e, em um texto, nada é separável 

totalmente. Tudo está intimamente entrelaçado e se 

interdepende. Uma questãozinha que parece ser só de 

gramática pode estar inteiramente relacionada com o 

entendimento global do que é dito. De maneira que vale 

a pena não perder de vista, em qualquer momento, a 

relação de cada recurso com a visão de conjunto do 

texto. 

 

Irandé Antunes 

 

 

Propõe-se, nesta investigação, trabalhar o nível semântico do texto mediante a noção 

de Representação discursiva (Rd) – abordada nos termos da noção de esquematização de 

Grize – e de outras noções correlatas, tais como: correferência, anáfora, isotopia e 

colocação, propostas por Adam (2008, 2011). Para tanto, o estudo se fundamentou nas 

operações que a ATD define para o período sequência descritiva, a saber: tematização, 

aspectualização e relação (ADAM, 2011, p. 215-224), mas que podem ser adotadas em 

outras formas sequenciais sem que causem prejuízo aos propósitos deste estudo. A essas 

categorias, juntam-se ainda a proposta de Rodrigues, Passeggi; Silva Neto (2010), que 

complementa a abordagem da ATD com categorias propostas por Grize (1990, 1996 apud 

RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO,  2010, p. 174): predicação, localização espacial 

e temporal, que serão detalhadas nos tópicos seguintes. 

 

2.1 A noção de representação discursiva 

 

Como o objetivo desta pesquisa se volta para a dimensão semântica do texto, será 

focalizada a noção de representação discursiva trabalhada pela ATD nesse nível de análise.  

Segundo Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010, p. 173), “todo texto constrói, com 

maior ou menor explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte 

ou leitor e dos temas ou assuntos que são tratados”. Essa construção resulta de atividades de 

referenciação concretizadas linguisticamente na tessitura de um texto.   
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Isso remete ao entendimento de que a construção do sentido nasce de um acordo entre 

os participantes de um discurso que negociam, dentro do seu conjunto de crenças, como 

pretendem referir-se às entidades que estão no mundo, assim os objetos referidos em um dado 

discurso não são objetos do mundo real, são entidades oriundas de uma construção mental, 

isto é, são objetos-do-discurso. Em outros termos, diz-se que os sujeitos são quem decidem, 

de acordo com os interesses que os movem, que versões públicas de mundo são co-

construídas em seus textos (cf. MONDADA; DUBOIS, 2003; MARCUSCHI, 2005). 

Por sua vez, a construção textual desse objeto dá-se no que Adam designou de 

proposição-enunciado ou proposição-enunciada. Terminologia esta que atende com precisão 

enquanto uma metalinguagem que dá conta de dois movimentos: primeiro, o de corresponder 

a uma demarcação de limites gráfico-textuais geradores de sentido, o que não seria possível 

com a noção corrente de frase, uma vez que esta está relacionada ao sistema da gramática e 

não do discurso; segundo,  porque essa demarcação só o é do ponto de vista gráfico, pois que 

a proposição é tomada como uma unidade mínima que marca “[...] a natureza do produto de 

uma enunciação (enunciado) [...]” (ADAM, 2011, p. 106).  

Isso posto, sendo o texto o objeto de análise da ATD, Adam (2008, 2011) propõe, 

como unidade textual mínima que possibilita ao analista do discurso interpretar os sentidos ali 

gerados, a proposição-enunciado ou proposição-enunciada, tomada nessa acepção como “uma 

unidade textual de base, efetivamente realizada e produzida por um ato de enunciação, 

portanto como um enunciado mínimo” (ADAM, 2011, p. 106, grifo do autor). Nesse sentido, 

conforme Adam (2011), a proposição-enunciada é, simultaneamente, uma microunidade 

sintática e uma microunidade de sentido que se corporifica em estruturas do tipo sintagma 

nominal (SN) + sintagma verbal (SV), tema + rema ou, simplesmente, numa estrutura ainda 

mais reduzida que é a de um nome + um adjetivo.  

Desse modo, postula-se que “toda proposição, na condição de „microuniverso 

semântico‟, constitui uma representação discursiva mínima” (RODRIGUES; PASSEGGI; 

SILVA NETO, 2010, p. 173), porém não é falho lembrar que, ao se analisar o texto em sua 

manifestação funcional típica, observa-se que uma Rd é constituída por uma série de 

proposições (e uma rede lexical) que se inter-relacionam e estruturam períodos e sequências 

que se articulam para compor o plano de texto. 

Consideremos ainda que nessa perspectiva teórica uma Rd é construída no e pelo 

discurso a partir de uma atividade de esquematização que engloba tanto o processo, isto é, a 

enunciação; quanto o produto, ou melhor, o enunciado. Desse modo, o plano textual é uma 

materialidade que viabiliza ao produtor e ao interpretante, respectivamente, construir e 



36 
 

interpretar uma representação discursiva de si (enunciador), do outro (ouvinte ou leitor), dos 

temas ou assuntos tratados, conforme apresentado no esquema seguinte: 

 

 

Figura 3 – Representação discursiva (Rd) 

           Fonte: Ramos (2011, p. 43) 

 

 

 

Vinculadas ao um contexto de interação sociodiscursiva, conforme já se sabe, vê-se, 

na Figura 3, que locutor e alocutário, embora alternem seus papéis no processo de 

interlocução, exercem posições específicas no processo de construção de uma Rd: o locutor A 

exerce a função de construir a imagem de si, do alocutário B e do conteúdo temático; 

enquanto que o alocutário B desempenha o papel de (re)construir a imagem de si, do locutor 

A e do conteúdo temático  e não, simplesmente, de decodificar aquilo que lhe é proposto pelo 

locutor.   

Desse modo, “a escolha da expressão „construção de uma representação discursiva‟ 

dar a entender que a linguagem faz referência e que todo texto é uma proposição de mundo” 

(ADAM, 2011, p. 114). Ou melhor, todo texto suscita uma Rd que para ser interpretada 

solicita ao alocutário/ouvinte dialogar com este mesmo mundo, convidando-o a interpretar os 

conteúdos referenciados no e pelo texto a partir dos enunciados propostos, em função de suas 

próprias finalidades e de suas representações psicossociais da situação, do enunciador e do 

mundo do texto, assim como de seus pressupostos culturais (ADAM, 2011, p. 114). 

Com efeito, a noção de referenciação, tal qual propõe Mondada e Dubois (2003), é 

relevante para este estudo, uma vez que os sujeitos envolvidos na comunicação discursiva 

precisam partilhar conhecimentos de mundo comuns sobre o conteúdo referencial de um texto 
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para que o processo de interlocução de fato se efetive e faça emergir as tais imagens e 

representações de que se discorreu anteriormente.
6
 

 

2.1.1 A representação discursiva do conteúdo temático e a noção de esquematização 

 

Neste estudo, serão utilizadas as categorias de análise propostas para demonstrar como 

os missivistas Mário de Andrade e Câmara Cascudo, no processo de interlocução por meio 

das cartas trocadas entre eles, demarcaram uma dada representação de Nordeste, exposta na 

Introdução desta tese. Com isso, explicita-se que as análises estarão centradas exclusivamente 

na representação discursiva do conteúdo temático. 

Sobre isso, Bronckart (2003, p. 97) nos diz que 

 

Um texto pode ter – como tem – objetos ou fenômenos referentes ao mundo 

físico (por exemplo, a descrição de um animal e de suas condições de vida), 

pode abordar fenômenos referentes ao mundo social (por exemplo, discutir 

os valores em uso num grupo), pode veicular temas de caráter mais subjetivo 

ou pode ainda combinar temas de dois ou de três desses mundos.  

 

 

Portanto, o conteúdo temático a que se fará referência neste estudo é o espaço 

Nordeste. Entretanto, o que importa saber nesta pesquisa é como esse espaço foi construído 

enquanto uma representação discursiva. Posto isso, ressalta-se que uma representação 

discursiva, tal como se sabe, está configurada numa proposição-enunciada, e esta, por sua vez, 

subtende o discurso e as implicações teóricas e metodológicas que a ele estão associadas, 

como por exemplo, ao pressuposto de que o discurso, seja ele qual for, pertence a uma cadeia 

discursiva, de modo que todo discurso está relacionado a um outro, seja como resposta, seja 

como invocação. E ainda sobre isso Antunes (2010, p. 76, grifos da autora) afirma que “tudo 

o que se expressa pelas diferentes linguagens remete a toda experiência humana da interação 

verbal e, portanto, pertence a uma grande corrente de discursos construídos ao longo do 

tempo”
7
. 

Sob esse aspecto, é aceitável a ideia de que uma Rd de Nordeste construída por Mário 

de Andrade e Câmara Cascudo certamente está implicada por outras noções correntes sobre 

Nordeste à época em que foram escritas as cartas. Hoje, cabe ao analista do texto interpretar 

essa Rd sob à luz de categorias analíticas e noções teóricas que lhes darão suporte, como por 

                                                           
6
 A noção de referenciação será retomada mais adiante, na seção 2.3. 

7
 Para se aprofundar um pouco mais sobre essa noção, ver Arqueologia do Saber (1969), de Michael Foucalt e os 

escritos do Círculo de Bakthin. 
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exemplo, a noção de esquematização
8
, uma vez que essa noção, segundo Amossy (2008, p. 

96), remete tanto a um processo quanto a um resultado: processo, porque o discurso gerador 

de uma Rd se constrói a partir de um campo complexo de discursos, ou, como diz ainda 

Amossy (2008, p. 101): “[...] e, enfim, porque cada uma das proposições que constituem o 

texto é somente uma fase em um movimento argumentativo dinâmico complexo que prepara e 

conduz ao seguinte”; e, resultado, porque circunscreve, numa dada materialidade textual (no 

estudo aqui realizado,  nas cartas),  uma representação, embora parcial e seletiva de uma 

realidade, construindo o que, numa Rd, Adam (2008, 2011) designou de microuniverso 

semântico. Assim, 

 

Uma esquematização tem [...] sempre alguma dimensão descritiva. Mesmo 

arriscando-se a uma descrição cujos elementos são imaginários, o autor 

deve, em todos os casos, se dedicar a escolha dos aspectos que representará, 

ele deverá selecionar os traços pertinentes de sua referência (GRIZE apud 

AMOSSY 2008, p. 102). 

 

Quando se afirma que uma esquematização possui uma dimensão descritiva, não 

significa dizer que a construção ou a interpretação de uma Rd ocorre por meio de um processo 

objetivo, isto é, que as estruturas linguísticas que corporificam uma Rd representam uma 

identificação especular do mundo, como se fossem construídas ou interpretadas por meio de 

um ato de identificação mediado pela linguagem, mas elas carregam um conjunto de sentidos 

negociados e co-construídos entre os interlocutores de um discurso que, por meio de um 

conjunto de condições estabilizadas numa dada cultura, escolhem com quais versões públicas 

do mundo suas Rds irão mais se aproximar. 

Em síntese, esquematização é um processo de construção ou interpretação de Rds, que 

tem por função fazer alguém ver alguma coisa, e isso resulta de uma ação que parte do 

locutário, que projeta um discurso orientado para um destinatário, que por sua vez se esforça 

                                                           
8
 Grize (apud AMOSSY 2008, p. 105, grifos da autora) afirma que “É próprio da essência de uma 

esquematização ser reconstruída por seu destinatário, portanto, ser interpretada”, com essa citação se quer 

apontar para o fato de que o gênero carta pessoal tem um destinatário específico, no caso os missivistas Mário de 

Andrade e Câmara Cascudo, que se alternavam nessa função. Posto isso, entende-se que, ao se tornarem 

públicas, as correspondências entre Mário de Andrade e Câmara Cascudo terão um novo destinatário, que 

possivelmente não foi considerado por eles àquela época. Surge então o analista do discurso, que assumirá esse 

lugar de destinatário e que, portanto, realizará uma análise interpretativista das Rds que ali estão propostas. Para 

tanto, demandará desse analista, que sob o aspecto cronológico se distancia dos missivistas, mobilizar um 

conjunto de conhecimentos pré-construídos referentes ao conteúdo e ao contexto histórico, social e cultural 

relacionados ao momento de produção das cartas para que, de posse das categorias de análise, ele possa proceder 

à interpretação das Rds. Isso é possível porque, segundo Passeggi (2001, p. 249), “Toda esquematização contém 

imagens que, na terminologia de Grize, são os elementos visíveis no texto para um observador, ressalvadas as 

interpretações possíveis. As imagens [...] diferem das representações, que são relativas a A e a B e que tem uma 

existência mental. Uma parte do trabalho de análise consistirá em inferir, a partir das imagens, as representações 

dos interlocutores”. 
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para conceber, ou melhor, interpretar como o seu autor, o autor/locutário, concebe ou imagina 

uma determinada realidade. Nisso resulta o princípio dialógico de toda esquematização
9
, o 

qual se fundamenta em três pontos: a situação de interação sociodiscursiva, as condições de 

produção e as condições de recepção de uma Rd. 

Na seção seguinte, serão apresentadas quatro operações de textualização: 

correferência, anáfora, isotopia e colocação que, de acordo com Adam (2011, p. 131), “unem 

constituintes de proposições próximas, mas também agem a longa distância, de modo 

prospectivo e retrospectivo, assegurando, assim, a coesão textual”. Nessa direção, entende-se 

que essas operações juntam-se à representação discursiva para formar os níveis de análise da 

ATD que focam a dimensão semântica do texto. Portanto, são também ligações semânticas 

que servem para assegurar o plano composicional do texto. 

 

2.2 Correferência, anáforas, isotopia e colocação  

 

A correferência é, segundo Adam (2011, p. 132), “uma relação de identidade 

referencial entre dois signos semanticamente interpretáveis, independentemente um do outro”.  

Ela é dita anafórica quando a interpretação de uma unidade depende de outra situada no co-

texto esquerdo ou no co-texto direito, neste caso passa a ser nominada de catáfora.  

A noção de anáfora apresentada por Adam é aquela comumente apresentada nos 

estudos da LT: o fenômeno anafórico se dá pela retomada de itens lexicais anteriormente 

citados e o autor ainda as classifica como anáfora pronominal, definida e demonstrativa. As 

pronominais são ditas fiéis quando retomam itens já mencionados à esquerda do co-texto, mas 

também podem ser apenas inferidas a partir do co-texto situacional (exofórico), e, nesse caso, 

é designada de anáfora infiel.  Adam (2011, p. 137) ainda afirma que a anáfora pronominal “é 

por definição, fiel, pois, geralmente não indica nenhuma nova propriedade do objeto”, embora 

reconheça que, em algumas situações, a escolha de um pronome anafórico vai mais além, 

como por exemplo, “indicar o ponto de vista da personagem sobre o objeto do discurso” 

(ADAM, 2011, p. 137).  

São ainda classificadas como definidas quando aparecem, geralmente, “nos 

encadeamentos que contêm introdução de um referente sob forma indefinida e depois 

retomada lexical idêntica” (ADAM, 2011, p. 138); mas também elas podem ser inferidas em 

                                                           
9
 Para maiores informações sobre a noção de esquematização, ver Grize (1990, 1996) e Amossy (2008). 



40 
 

ocorrências em que “Uma unidade referencial presente no cotexto anterior pode permitir o 

desenvolvimento de uma relação de tipo todo-partes” (ADAM, 2011, p. 140).  

São designadas de demonstrativas quando indicam “a relação com um segmento posto 

na memória, anteriormente, mas ela o faz operando uma reclassificação do objeto do 

discurso” (ADAM, 2011, p. 142), isto é, apresentando-o sob um novo ponto de vista.  

Adam se espelha em Umberto Eco para definir a isotopia como “a constância de um 

percurso de sentido que um texto apresenta quando submetido a regras de coerência 

interpretativa” (ECO apud ADAM, 2011, p. 147). Esse fenômeno se estabelece entre as 

ligações semânticas entre, no mínimo, dois lexemas que se comunicam na cadeia referencial 

anafórica de um texto. 

As colocações diferem das isotopias, uma vez que, segundo Adam (2011, p. 156), 

aquelas se constituem a partir de agrupamentos lexicais propostos pelo texto, de modo que o 

vocabulário de um texto se configura mediante a associação de lexemas que a sintaxe desse 

texto articula e se estabiliza em sua estrutura, permitindo desse modo a construção da coesão 

do texto como discurso. As colocações reportam-se a dois tipos de relações entre signos, 

conforme Adam (2011, p. 156): “as colocações em língua (associações codificadas de 

lexemas, repertoriadas nos dicionários) e as colocações próprias de um texto (estabelecidas 

pelas repetições de sequências de lexemas associados num texto dado)”. 

 

2.3 As macro-operações descritivas: categorias semânticas de construção das 

representações discursivas 

 

Adam (2011, p. 218) assinala quatro macro-operações de construção da sequência 

descritiva. Três delas serão utilizadas neste estudo como categorias para a análise da 

representação discursiva de Nordeste, semelhante ao estudo que nos apresenta Rodrigues; 

Passeggi; Silva Neto (2010), em artigo no qual se analisa a representação discursiva do 

discurso de renúncia do deputado Severino Cavalcanti. São elas: tematização, 

aspectualização e relação. 

A tematização, reinterpretada em Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010, p. 174), 

“como um caso específico de referência/referenciação”, é tida por Adam como a principal das 

macro-operações, por atribuir unidade ao período/sequência, pois é por meio dela que se 

processa a ativação ou designação dos objetos-de-discurso, isto é, os referentes discursivos, 

bem como a reativação desses objetos, podendo até reformulá-los, isto é, imprimir-lhes uma 

nova denominação. Nesse sentido, ocorre o que se intitula de retematização. 
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Essa operação também pode ocorrer de mais duas diferentes formas: a pré-tematização 

e a pós-tematização, dependendo da ancoragem do objeto discursivo, isto é, se sua 

denominação for imediata (escopo à direita), tem-se pré-tematização, se for uma denominação 

adiada (escopo à esquerda), tem-se um caso de pós-tematização. 

Em todo caso, de acordo com Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010, p. 175), 

“enquanto uma atividade discursiva, falaremos de referenciação” e quando “o referente 

ocupar a função de tema, falaremos em tematização, e quando ocorrer sua redesignação, em 

retematização” (RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA NETO, 2010, p. 175, grifos do autor). 

Exemplo: V. [Você] vem comer, beber, respirar e ver Nordeste. Típico. Autêntico. 

Completo. (CARTA - 31 LCC). 

A referência, no âmbito das teorias interativas e sociocognitivas, é considerada como a 

base da significação, e os referentes como objetos-de-discurso, isto é, como entidades que só 

existem na atividade discursiva. Nessa acepção, não vigora mais a ideia de que a referência se 

baseia em uma correspondência entre as palavras e as coisas. Na verdade, preconiza-se que a 

atividade referencial, 

 

[...] é uma construção colaborativa que emerge de práticas simbólicas e 

sociais: os objetos de discurso podem apresentar modificações sensíveis ao 

contexto ou ao ponto de vista intersubjetivo, evoluindo na progressão textual 

à medida que lhes são conferidos novas categorizações e atributos 

(RONCARATI, 2010, p. 43, grifos da autora). 

 

 Assim, os referentes ou objetos-de-discursos serão concebidos a partir de uma 

compreensão não extensional da referência ou referenciação (cf. MONDADA; DUBOIS, 

1995; APOTHÉLOZ; REICHER-BÉGUELIN,1995; KOCH, 2002; MARCUSCHI, 2005) e 

também pelas pesquisas mais recentes de Lima (2009) e Lima e Feltes (2013), que se 

debruçam em estudos nos quais se discutem não apenas a materialização desses referentes no 

e pelo discurso, mas adentram no próprio nível da discussão de (re)construção  desses 

referentes no texto/discurso, de modo que se verifica a 

 

[...] existência de referentes não homologados na superfície do texto, estando 

a sua (re)construção sujeita à recorrência a mecanismos inferenciais mais 

complexos, ancorados no nível das estruturas e do funcionamento cognitivo, 

mas sempre guiados pelo sinal linguístico (LIMA; FELTES, 2013,  p. 31). 
 

 

Nesse sentido, percebe-se que a condição de materialização do objeto de discurso por 

meio de uma expressão referencial textualmente explícita nem sempre será necessária para 
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que o fenômeno da referenciação se estabeleça no texto/discurso. Ele acontece também pela 

inferência ou evocação de elementos radicados no nível cognitivo, isto é, o referente a ser 

mencionado por um processo de retomada não precisa estar marcado textualmente por uma 

expressão linguística, sua homologação se dá por meio de uma construção discursiva que 

envolve uma série de processos cognitivos, como por exemplo, o conhecimento 

compartilhado dos interlocutores, pistas sinalizadas pelos frames, pelos scripts etc.
10

 

Essa situação será ilustrada com um exemplo retirado de Lima e Feltes (2013, p. 35): 

 

italofabris@programapanico Vovó, porque você não se candidata à 

presidência? Já (sic!) tem um vampiro, só está faltando a múmia!!about 16 

hours ago via web in repley to progamapanico Retweeted by 

programapanico and 100+othersc
11

. 

 

 Nessa ocorrência, as autoras observam que a expressão vampiro é tomada como uma 

recategorização (ou retematização) de um referente que não está explicitamente lexicalizado 

no texto, mas que está construído discursivamente no texto por meio de estratégias cognitivas, 

por exemplo, pelo saber compartilhado entre os interlocutores que associam o nome de José 

Serra com a Operação Vampiro, à época, constantemente, veiculada nos meios de 

comunicação.
12

   

 A aspectualização é uma macro-operação de atribuição de características ou 

propriedades aos referentes ou às predicações. A aspectualização pode ocorrer por partição 

(fragmentação) e por qualificação. A primeira ocorre quando a análise se dá pela 

fragmentação do objeto do discurso, isto é, pela seleção de partes do objeto a ser descrito. Já a 

segunda põe em evidência propriedades do todo e/ou das partes selecionadas no processo de 

fragmentação. Em síntese, é uma operação que objetiva caracterizar os referentes ou as 

predicações conduzindo a descrição de um protótipo, seja de um referente ou de uma 

predicação.  

                                                           
10

 Para maiores informações, ver os estudos mais recentes da LT, como os de Cavalcante (2011), Ciulla e Silva 

(2008), Lima (2009), dentre outros. 
11

 Disponível em: < http:// twitter.com/PROGRAMAPANICO>. Acesso em: 25 fev. 2010. 
12

 A “Operação Vampiro” foi a denominação dada à ação desencadeada pela Polícia Federal, em 2004, com o 

objetivo de investigar a quadrilha que atuava em fraudes contra o Ministério da Saúde na compra de 

medicamentos, em sua maioria, hemoderivados, durante os anos de 1998 a 2002. À época, o então Ministro da 

Saúde, José Serra, foi vinculado à “máfia dos vampiros”, pois as investigações constataram que existia uma 

“organização criminosa” controlando a compra de hemoderivados na gestão Serra e ainda que este tinha 

conhecimento da existência dessa quadrilha, cujos envolvidos, seis deles, eram subordinados de Serra.  

Disponível em: <http://www.istoe.com.br/reportagens/paginar/4694_SERRA+E+OS+VAMPIROS/2>. Acesso 

em: 2014. 

 

http://www.istoe.com.br/reportagens/paginar/4694_SERRA+E+OS+VAMPIROS/2
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 Neste estudo, utilizar-se-á a terminologia modificação ao invés de aspectualização, 

para evitar possíveis confusões conceituais com a nomenclatura “aspecto verbal” usada 

correntemente na nomenclatura gramatical do português. Desse modo, todas as vezes que se 

fizer referência à modificação, está se tratando da aspectualização nos moldes da proposta de 

Adam (2008). Essa substituição terminológica já vem sendo observada nos estudos de 

Queiroz (2013), Oliveira (2013), Andrade (2014), Zamblano (2014), Lopes (2014) e Aquino 

(2015). 

 Exemplo: V. [Você] vem comer, beber, respirar e ver Nordeste. Típico. Autêntico. 

Completo (CARTA – 31 LCC). 

A relação pode ocorrer por analogia ou por contiguidade. A relação de analogia põe o 

objeto de discurso em relação com outros objetos, e, segundo Rodrigues; Passeggi; Silva Neto 

(2010, p. 176), pode ser feita por meio da comparação, da metáfora e de outras figuras de 

linguagem. 

Exemplo: O sertão está morrendo de progresso e os termos bons e saborosos vêm à 

tona como náufragos teimosos (CARTA – 33 LCC). 

A relação de contiguidade em Adam (2011, p. 222) se apresenta de dois modos, a 

saber: temporal e espacial. A primeira situa o objeto de discurso em um tempo histórico ou 

individual, enquanto que a segunda expressa a contiguidade do objeto de discurso e outros 

objetos em um determinado espaço. Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010, p. 176, grifos do 

autor) redefine essa operação nominando-a de localização e resume afirmando que “a 

localização indica as circunstancias espaço-temporais nas quais se desenvolve os processos e 

os participantes”. 

Exemplo: [...] meu coração caiu no Nordeste e se Deus me der dinheiro é lá que hei-

de morrer! (CARTA – 64 MA). 

Rodrigues; Passeggi; Silva Neto (2010, p. 176), também enquadra na operação de 

relação, as ligações entre os enunciados, as ditas conexões, esclarecendo em nota de rodapé 

que “A ATD coloca os conectores como uma ligação textual diferente das ligações semânticas 

[...], mas é o seu valor semântico que enfatizamos aqui”. 

Portanto, as conexões são efetivadas por elementos de coesão que além de permitirem 

as ligações entre partes de um texto as fazem proporcionando sua progressão temática e 

repercutindo na construção de uma dada representação discursiva, uma vez que, ao 

associarem partes de um texto, promovem efeitos de sentidos considerados significativos na 

trama de um texto. 
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Exemplo: Meu Deus! Tem momentos em que eu tenho fome, mas positivamente fome 

física, estomacal de Brasil agora, [...] (CARTA – 07 MA). 

A predicação “remete tanto à operação dos predicados, isto é, à designação dos 

processos, no sentido amplo (ações, estados, mudanças de estado etc.), como ao 

estabelecimento da relação predicativa no enunciado” (RODRIGUES, PASSEGGI, SILVA 

NETO, 2010, p. 175). Nessa direção, a escolha dos verbos é pertinente na construção de uma 

representação discursiva, uma vez que alguns estudiosos, como Dik (1980, 1989), Tèsniere 

(1959), Filmore (1968, 1971, 1977), entre outros, já evidenciavam a importância da 

centralidade do verbo em relação à organização textual, de modo que a escolha de um ou de 

outro verbo em uma dada sentença e sua relação com os argumentos que o preenchem são 

relevantes na construção de uma representação discursiva. É preciso acrescentar que a 

modalização, sendo também um processo acionado por alguns verbos, torna-se um dado a ser 

considerado na construção de representações discursivas.
13

  

Exemplo: V. vem comer, beber, respirar e ver Nordeste (CARTA – 31 LCC). 

Portanto, utilizando-se dessas ferramentas de análise, buscar-se-á realizar uma análise 

de cunho interpretativo da Rd de Nordeste tecida nas cartas trocadas entre Mário de Andrade 

e Câmara Cascudo.  

                                                           
13

 Sobre modalização e estrutura argumental dos verbos, ver Neves (2006). 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A compreensão da metodologia da análise só é atingida 

na prática depois de percorrer seu caminho. Por isso, 

descrever como se dá o processo de análise é muito mais 

fácil do que praticá-lo. O método é o modo de adequação 

das estratégias da pesquisa ao pensamento em 

movimento do investigador, ao seu objeto.  

 

Moraes e Galiazzi 

 

 

Neste capítulo, objetiva-se apresentar os procedimentos que foram escolhidos para a 

realização das análises feitas nas 159 cartas que foram utilizadas para extrair o corpus 

investigativo desta pesquisa. 

Ressalta-se que as pesquisas desenvolvidas no âmbito dos estudos da linguagem – em 

especial, aquelas atreladas aos estudos linguísticos do texto – no Brasil e, em particular, no 

Rio Grande do Norte, já ocupam significativa e ampla disseminação entre pesquisadores e 

demais estudiosos dessa tendência.  

Entretanto, as pesquisas que se voltam para a análise de representações discursivas, 

cujo aporte teórico está embasado pela ATD, embora já sinalizem uma produção, conforme 

apresentada na introdução desta tese, ainda carecem de estudos que venham somar-se aos 

demais, com vistas a fortalecer e legitimar cada vez mais o pressuposto de que todo texto 

constrói, com maior ou menos explicitação, uma representação discursiva, do ouvinte, do 

leitor e dos temas que são abordados. 

Observou-se que nos estudos apresentados até o momento, uma das questões que tem 

sido motivo de inquietações para os pesquisadores dessa área está relacionada à busca por 

procedimentos metodológicos que melhor se apliquem à pesquisa com Rds no que tange, por 

exemplo, a como delimitar, sistematizar e apresentar com clareza e cientificidade os dados e 

análises de suas investigações. Alguns direcionamentos já são apontados como resultados dos 

esforços de cada pesquisador em particular, mas algumas lacunas ainda persistem, todavia o 

caminho tem sido frutífero, e a cada descoberta exitosa tem-se uma vitória para aqueles que 

intentam esse percurso. 

Nesse sentido, este capítulo visa descrever, com clareza e cientificidade, os 

procedimentos metodológicos que foram tomados para se chegar à análise e interpretação dos 

dados. Objetiva também contribuir nessa busca pela aplicação metodológica em pesquisas 

com foco em Rds. 
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3.1 Abordagem da pesquisa 

 

Tendo em vista a natureza do objeto de estudo desta pesquisa, parte-se do princípio de 

que esta investigação se situa no âmbito da pesquisa qualitativa, com apoio em alguns dados 

quantitativos, sob uma perspectiva de cunho descritivo e interpretativista. 

A pesquisa qualitativa se aplica neste estudo porque permite ao pesquisador entender 

um fenômeno específico em profundidade por meio de descrições, comparações, 

interpretações e atribuições de significados ao objeto investigado, contando ainda com a 

possibilidade de utilizar inúmeros métodos para a coleta dos dados e também oportunizando 

ao pesquisador a alternativa de alterar, caso seja necessário, o processo de investigação, 

inclusive modificar a coleta dos dados e até mesmo reformular o problema, se assim exigir o 

desenvolver da investigação (BOTELHO, 2013). 

Conforme apresentado na introdução, sendo o objetivo da pesquisa analisar como a Rd 

de Nordeste foi tecida nos discurso de Câmara Cascudo e Mário de Andrade, nas cartas 

trocadas por eles durante cerca de 20 anos, a abordagem qualitativa se adéqua aos nossos 

anseios, uma vez que permite uma exploração detalhada dos dados a partir de cada fragmento 

selecionado sem desconsiderar sua inserção no texto (carta, bilhete, telegrama) como um todo 

nem no contexto no qual ela foi produzida.  

Para tanto, a análise também fez uso de procedimentos da pesquisa quantitativa, pois a 

necessidade de escolher trechos das cartas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade, nos quais 

fosse possível extrair uma Rd de Nordeste, levou a uma exaustiva seleção de enunciados, de 

extensão variável, denominados, convencionalmente, de “sequências temáticas”.  

Para Minayo (1994), a interação dessas duas abordagens é bastante favorável, pois 

evita o reducionismo e amplia os horizontes do pesquisador, uma vez que a realidade 

capturada nos dados coletados com auxílio das duas abordagens proporciona maior 

credibilidade e interage, dinamicamente, evitando possíveis dicotomias.  

Se a quantificação propicia o levantamento dos dados que constituem o corpus desta 

pesquisa, preparando-os para serem cotejados e/ou mensurados a fim de se obter resultados; 

os métodos qualitativos propiciam a descrição e interpretação dos dados que, naturalmente, 

não podem ser expressos por números. Assim, utilizando-se dos procedimentos dessas duas 

abordagens, é que se fez emergir com clareza e cientificidade a investigação a que se propôs 

este estudo. 
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3.2 Construção dos dados da pesquisa 

 

Considerando que o objetivo geral desta pesquisa é investigar como se constrói a Rd 

de Nordeste nas missivas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade com base na Análise 

Textual dos Discursos, serão descritas, a seguir, as etapas que foram percorridas para se 

construir o conjunto de dados que de fato compõe o corpus investigativo desta pesquisa. 

 

3.2.1 Primeira etapa: organização e constituição do objeto de análise 

 

Os missivistas Câmara Cascudo e Mário de Andrade se utilizaram de algumas 

variedades do gênero epistolar, que ao todo perfazem 159 correspondências, distribuídas da 

seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Classificação por gênero e distribuição quantitativa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2014). 

 

Essa classificação foi a primeira iniciativa, do ponto de vista metodológico, para a 

constituição do conjunto de dados que gerou o corpus investigativo da pesquisa. Entretanto, 

ao final da pesquisa, pode-se concluir que o agrupamento das 159 mensagens por tipo de 

gênero textual – se carta, telegrama ou bilhete – em nada influenciou no processo de 

descrição, análise e interpretação das Rds extraídas nas sequências selecionadas. 

Salienta-se que o conteúdo dessa etapa não é ainda a análise propriamente dita, mas 

trata-se da demonstração de como foram organizadas as missivas para que assim fosse feita a 

seleção das sequências que compuseram o corpus da pesquisa, tornando-se então em objeto 

de análise deste estudo. Depois de contabilizada a quantidade de textos epistolares por 

missivista, e definido o tipo do gênero no qual a correspondência se materializou, conforme 

Gênero epistolar Câmara Cascudo Mário de Andrade 

Cartas 86 63 

Bilhetes 04 01 

Bilhete postal 01 01 

Telegrama 03 00 

Total 94 65 
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apresentado na Tabela 1, acima exposta; a segunda providência foi elencar a quantidade de 

correspondências produzidas por cada missivista ano a ano, tal qual se apresenta na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Quantidade de correspondências por ano e por missivista 

ANO CÂMARA CASCUDO MÁRIO DE ANDRADE 

1924 01 02 

1925 12 04 

1926 08 09 

1927 02 06 

1928 06 02 

1929 04 04 

1930 08 06 

1931 11 06 

1932 05 03 

1933 05 03 

1934 03 03 

1935 03 02 

1936 04 03 

1937 06 03 

1938 01 00 

1939 01 00 

1940 01 01 

1941 05 03 

1942 02 02 

1943 01 01 

1944 05 02 

 

Fonte: dados da pesquisa (2014). 

 

O gráfico a seguir, referente à Tabela 2, revela com maior clareza que os primeiros 

anos – período de 1924 a 1931 – foram os mais efervescentes. Vê-se que daí em diante a 

correspondência entre os dois intelectuais vai rareando, sendo os anos mais críticos os de 

1938 e 1939, nos quais não há registro de missivas de Mário de Andrade e, ainda que 

houvesse um registro em menor quantidade de cartas enviadas por Câmara Cascudo, é 
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perceptível a sua relutância em manter aceso o contato com o Mário de Andrade por meio da 

correspondência pessoal, pois durante todo os vinte anos de correspondência, não houve um 

ano sequer em que o escritor potiguar não escrevesse para o intelectual paulista. 

 

Gráfico 1 – Quantidade de correspondência por ano e por missivas 

     Fonte: dados da pesquisa (2014). 

 

Entretanto, pela leitura do conteúdo das cartas, é possível relacionar essa diminuição 

às atribuições cotidianas relativas ao trabalho e à vida pessoal de ambos, que já não mais 

dispunham de tempo para a troca de correspondências frequentes como nos primeiros tempos 

da amizade, pois tanto um quanto outro relata, em diversos momentos, o quanto estavam 

assoberbados:  

 

(144 LCC) A demora em responder sua carta é devido ao Henry Koster cuja 

versão, anotação, terminei, depois de ano e meio, e sacudi as quase 600 

páginas  para a “Brasiliana” paulista, no avião de quarta-feira passada. Ufa! 

Nunca mais me meto a tradutor” (MORAES, 2010, p.  313). 

 

(141 MA) [...] estou lhe escrevendo mais por via da amizade que outra coisa, 

que não devia escrever a ninguém, ir pra cama, dormir três dias e três noites, 

depois mudar de nome e mandar essa vida nem sei onde (MORAES, 2010, p 

309).  

 

Posteriormente, foi realizada a leitura de mapeamento com o objetivo de escolher as 

sequências nas quais seria analisada e interpretada a construção da Rd de Nordeste na 

correspondência trocada por Câmara Cascudo e Mário de Andrade. À escolha das sequências 

precede à contextualização e a informações sobre os textos (cartas, bilhetes, telegramas) de 

onde foram extraídas as sequências temáticas. Essas ações visam a estabelecer o texto da 

pesquisa. Esse procedimento metodológico será descrito no tópico que segue. 
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3.2.2 Segunda etapa: o estabelecimento do texto 

 

O corpus de análise desta pesquisa é construído a partir da correspondência trocada 

entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, durante o período de 1924 a 1944. Os 

manuscritos dessa vasta correspondência foram conservados, respectivamente, no Ludovicus 

– Instituto Câmara Cascudo, em Natal/RN, e no Instituto de Estudos Brasileiros da 

Universidade de São Paulo (IEB-USP), e serviram de base para a edição dos textos epistolares 

publicados no livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944, organizado 

pelo professor Marcos Antônio de Moraes e publicado pela Editora Global, em 2010.  

 Nessa nova materialidade, os textos (cartas, bilhetes, telegramas) sofreram algumas 

intervenções, tais como: por questões de deterioração do papel e oxidação da tinta, foi 

necessário consultar 57 textos/cartas de Mário de Andrade, publicadas no livro Cartas de 

Mário de Andrade a Luís da Câmara Cascudo, organizado por Veríssimo de Melo, publicado 

em 1991, pela editora Vila Rica; as mensagens foram editadas conforme a ortografia atual, 

ressalvadas as peculiaridades da escrita idiossincrática de Mário de Andrade e os aspectos 

lúdicos dos missivistas; os nomes de pessoas foram normatizados, conforme a bibliografia 

vigente; designações de localidades e palavras de origem estrangeiras, hoje dicionarizadas, 

foram atualizadas; ostensivos erros ortográficos ou de datilografia foram corrigidos.
14

 

A necessidade de expor essas alterações está respaldada pelo entendimento de que os 

suportes materiais nos quais os textos circulam e as modificações que ocorrem quando os 

textos mudam de suporte são operações e experiências responsáveis pela construção de 

sentidos de um texto. Nessa direção, o historiador Roger Chartier, ao fazer a crítica aos 

defensores da autonomia dos textos, declara: 

 

Contra essa “abstração” dos textos, é preciso lembrar que as forma que os 

dão a ler, a entender ou a ver participam, elas também, da construção de sua 

significação. O “mesmo” texto, fixo em sua letra, não é o “mesmo”, se 

mudam os dispositivos de sua inscrição ou de sua comunicação 

(CHARTIER 1998, apud ADAM, 2010, p. 17). 

 

Desse modo, considera-se como texto final para a constituição do corpus desta 

pesquisa o que está editado na edição crítica Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 

1924-1944, pulicada em 2010. Assim, para a constituição do corpus, a primeira intervenção, 

                                                           
14

 Para maiores informações sobre as alterações, consultar artigo informativo Esta edição, de autoria do 

organizador do livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade – cartas, 1924-1944. 
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do ponto de vista metodológico, foi o estabelecimento do texto, isto é, construir o texto que 

de fato seria o material analisável nesta pesquisa, tendo como orientação a representação 

discursiva de Nordeste construída no discurso da correspondência trocada entre Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade. 

Essa etapa do estabelecimento do texto é tida como um procedimento metodológico 

indispensável, uma vez que esvazia a noção de “naturalização” dos textos e evidencia, ao 

mesmo tempo, o pressuposto de que a ATD é uma teoria que se propõe a analisar a produção 

co(n)textual de sentidos, fundamentada na análise de textos concretos (ADAM, 2008, 2011).  

Nessa direção, foram realizadas algumas leituras – denominadas de leituras iniciais de 

mapeamento – cujo objetivo foi selecionar sequências temáticas que contivessem termos 

diretamente ligados à ideia de Nordeste, tais como: “Nordeste” e “Norte” – que a época ainda 

incluía ou se confundiam com Nordeste – e palavras do mesmo campo semântico-nocional, 

como “sertão”, por exemplo. 

Optou-se por apresentar primeiro as sequências extraídas dos textos de Mário de 

Andrade; segundo, as extraídas dos textos de Câmara Cascudo. Foi mantida a apresentação 

numérica antes das siglas (MA) e (LCC), respectivamente, Mário de Andrade e Luís da 

Câmara Cascudo, a data e o local, tal como consta na referida edição crítica, conforme se 

apresenta no quadro 3, que aparecerá na seção 3.2.3 subsequente. 

Feita a seleção dessas sequências, o passo seguinte foi realizar a marcação textual, 

procedimento que será descrito na seção seguinte. 

 

3.2.3 Terceira etapa: marcação textual 

 

Nesta seção, será descrito o processo da marcação textual, tarefa compreendida como 

um procedimento metodológico que vem sendo aplicado no estudo das representações 

discursivas, no âmbito das pesquisas desenvolvidas pelo grupo ATD/UFRN. Esse 

procedimento diz respeito à “identificação, por meio de levantamentos detalhados, das formas 

que são foco da pesquisa, assim como sua disposição tabular e/ou reticular para a análise” 

(ZAMBLANO, 2014, p. 49). 

Como se sabe, uma variedade de formas textuais podem ter seus sentidos acessados 

por um caminho diferente do que comumente se realiza na chamada leitura linear, orientada, 

principalmente, pela ordem lógica e sintática dos enunciados expressos. É, pois, no campo da 

não linearidade que a análise tabular/reticular se enquadra. 
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Entre o que se denomina de análise tabular e reticular, Zamblano (2014, p. 49, grifos 

da autora) apresenta, com objetividade, uma excelente distinção: 

 

[...] diremos sucintamente que a análise tabular se concretiza nas tabelas de 

formas quantificadas, permitindo uma interpretação semântica do texto, 

complementar à interpretação baseada na linearidade. Por sua vez, a análise 

reticular se expressa por meio de diagramas “em redes”, que também 

complementam a interpretação linear do texto, mostrando mais claramente 

as conexões e hierarquias semânticas.  

 

Refinando um pouco mais a metodologia de análise tabular no âmbito das 

representações discursivas, Zamblano (2014, p. 49) traz uma importante contribuição, ao 

traçar um paralelo entre o método básico da linguística descritiva, de campo, e o método 

proposto pela ATD, apresentando um quadro em que aborda a correspondência entre as etapas 

de uma análise linguística empírica e as etapas da abordagem da Análise Textual dos 

Discursos. 

 

Quadro 1 – Correspondência entre análise linguística e Análise Textual dos Discursos 

Análise linguística empírica Análise textual dos discursos 

Formação do corpus Estabelecimento do texto 

Identificação das formas Marcação textual/Identificação/ 

levantamento das formas 

Distribuição das formas Análise tabular e reticular 

Explicação/interpretação Explicação/interpretação (onde se 

encontra o discurso a partir do texto) 

Fonte: Zamblano (2014, p. 49). 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a leitura de mapeamento para o 

estabelecimento do texto, tal qual explicitado na seção 3.2.2, foi orientada tanto pela leitura 

linear quanto pela leitura não linear, de modo que, simultaneamente, foi possível obter uma 

compreensão do todo, bem como foi possível o direcionamento de uma leitura com foco em 

uma temática mais restrita que levou à escolha das sequências centradas na noção de Nordeste 

e de outras noções conexas.  
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Tal constatação demonstra que esses dois momentos – mapeamento e marcação – se 

constituem como análises preliminares que subsidiarão as análises lineares e não lineares mais 

sistêmicas, dando respaldo à indagação de como se constrói a representação discursiva de 

Nordeste nas cartas em estudo, pois com esses procedimentos foi possível selecionar as 

formas linguísticas que irão compor as categorias de análise da Rd.  

A marcação, identificação e levantamento das formas, após o estabelecimento do texto 

é, pois, um passo importante para a análise. Demonstra claramente o intercruzamento de 

procedimentos lineares e não lineares, uma vez que as formas a serem escolhidas e marcadas 

são assinaladas na linearidade textual, ao passo que essas mesmas formas serão postas em 

tabelas nas quais serão quantificadas e analisadas sistemicamente, revelando, desse modo, a 

estrutura não sequencial dos textos (ADAM, 2011, cap. 5). Esses procedimentos revelam que 

 

[...] todo texto se apresenta como uma combinação do linear (restrito, em 

grande parte, pela linearidade orientada dos enunciados e dos textos que têm 

um começo e um final) com dois modos não lineares de construção do 

sentido: a percepção de um todo de sentido que faz a unidade de texto 

(dimensão configuracional) e a percepção de redes complexas de sentido 

(dimensão reticular) (ADAM, 2011, p. 280). 
 

Portanto, da seleção e levantamento de formas centradas na temática do Nordeste e de 

outras formas associadas a essa temática, extrai-se a percepção de que uma “rede” complexa 

de sentidos (análise reticular) está dissolvida na trama do texto que materializa o discurso de 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade na construção de uma representação discursiva de 

Nordeste em cartas por eles trocadas no decorrer de 20 anos. Essa percepção vai sendo tecida 

em diferentes pontos das cartas e em diferentes cartas, em meio a outras temáticas também 

abordadas nessas correspondências, cabendo ao analista selecionar em quais sequências ele 

irá analisar a temática do Nordeste e de como esta está representada no discurso dos 

missivistas. 

Assim, os princípios norteadores para a marcação foram: 

 1° - identificar vocábulos ou expressões referenciais que já na leitura de mapeamento 

orientaram a seleção e escolha de sequências que constituíram o estabelecimento do 

texto; 

 2° - identificar outras formas linguísticas que, juntamente com aquelas já marcadas, 

promoveriam os efeitos de sentidos a partir da análise de sua função categórica no 

conjunto da sequência temática interpretada. 
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Como suporte metodológico, decidiu-se construir a legenda abaixo para orientar a 

leitura da marcação textual com base nos princípios acima expostos: 

 

Quadro 2 – Legenda utilizada para marcação das formas linguísticas 

1ª Marcação 2ª Marcação 

VERDE: marca a ocorrência do vocábulo “Nordeste”, 

seus derivados e outras noções conexas, as quais 

ancoram a representação textual-discursiva de 

Nordeste. 

LARANJA: marca outras formas linguísticas 

significativas para a construção da Rd de Nordeste 

produzida no discurso de Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade. 

 

No quadro a seguir, têm-se as sequências selecionadas com a marcação textual, de 

acordo com a legenda apresentada no Quadro 2: 

 

Quadro 3 – Marcação das formas linguísticas nas sequências 

3 (MA)  

São Paulo, 26 de 

setembro de 

1924. 

[...] 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.  

7 (MA)  

Araraquara, 26 

de junho de 

1925. 

[...] Se lembre sempre de mim quando vir fotografias da nossa terra aí de seus lados. Tem 

momentos em que eu tenho fome, mas positivamente fome física, 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.  

[...] Queria ver tudo, coisas e homens bons e ruins, excepcionais e vulgares. Queria ver, 

sentir, cheirar. Amar já amo. Porém você compreende, Luís, este Brasil monstruoso, tão 

esfacelado, tão diferente, sem nada nem sequer uma língua que ligue tudo, como é que a 

gente o pode sentir integrado caracterizado, realisticamente? Fisicamente? Eu quando me 

penso brasileiro, e você pode ter 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. 
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13 (MA)  

São Paulo, 6 de 

dezembro de 

1925. 

[...] Se a minha adesão vale de alguma coisa aí vai sincera com uma enorme sodade mandada 

pra esse Nordeste que amo como eu mesmo, que sou eu. [...]  

[...] A primeira de todas as teses devia de ser: Contribuição do Nordeste para a constituição 

da Brasilidade psicológica, econômico-social, linguística e artística. [...] 

[...] II: Contribuições linguísticas do nordeste para a língua geral do Brasil (lexiologia, 

fraseologia, sintática, modismos expressionais [...] 

14 (MA) 

São Paulo, 4 de 

outubro de 

1925. 

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 de uma dor funda uma dor que foi peleleim... peleleim... 

badalando através da terra grande nossa e encheu todo Brasil. Fiquei pequenininho de tanta 

vontade, mas sou uma besta, Luís, pra não dizer um frouxo. Não tenho coragem de mandar 

trabalhos e todo o resto à merda e ir viajando por onde me chama essa sodade das coisas que 

inda não vi. 

17 (MA)  

São Paulo, 26 de 

novembro de 

1925. 

[...] 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. [...] 

20 (MA)  

Ano bom de 

1926. 

 

[...] 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! [...] 

21 (MA)  

São Paulo, 03 de 

fevereiro de 

1926. 

[...] 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 Baia. Com duas conferencias, 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 conferencia 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. [...] 
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22 (MA)  

São Paulo, 19 de 

fevereiro de 

1926. 

[...] te escrevo rapidamente só pra mandar Terra Roxa e um recado. Não posso decididamente 

ir no Norte este ano. A ocupação é demais e nem nas férias poderei sair daqui este ano. [...]  

E o retrato? 

24 (MA)  

São Paulo, 12 de 

março de 1926. 

[...] Me lembro que na carta anterior eu te falava que não partia este ano pra aí porque carecia 

de acabar a minha História da 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?  

Que desejo me dá às vezes de parar numa terra mansa como a de você, sem esta agitação 

louca e interesseira de cidade grandona. 

25 (MA) 

São Paulo, 21 de 

abril de 1926. 

E quanto a informações sobre gente do Norte tem 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?  

34 (MA)  

São Paulo, 10 de 

agosto de 1926. 

[...] Esta é só um pedido. Desculpe. Você por acaso conhece a melodia de alguns aboiados 

aí no Norte? Com letra se possível, ou melhor as sílabas com que os vaqueiros entoam as 

suas frases musicais. Veja se me arranja alguns, me mande todos os que puder, por mais 

insignificantes que sejam. Você naturalmente encontrará aí alguém que saiba o pouquinho de  

música suficiente pra anotar esses aboiados.  Ficarei contentíssimo se você conseguir isso 

pra mim. Estou em estudos sérios sobre fórmulas melódicas brasileiras. Não é estudo pra 

publicar já pois demanda muita pesquisa e comparação porém será trabalho útil, não acha.? 

Se você tiver amigos aí no Norte, Pará, Amazonas, Sergipe etc. que se possam interessar por 

mim veja se arranja com eles também alguma coisa. [...]  
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37 (MA)  

São Paulo, 1 de 

março de 1927. 

Segunda passada o Andrade Muricí  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?. 

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:  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. 

39 (MA)  

São Paulo, 05 de 

abril de 1926. 

[...]Você não me escreve mesmo, não é? Pois amor de paulista não quebra assim à toa não. 

Venho te contar uma quase verdade já. Desconfio que parto no mês que vem pra esses nortes 

de vocês. Imagine que parte daqui uma comitivinha dumas oito pessoas, pretendendo subir o 

Amazonas e subir o Madeira até a Bolívia. A organizadora da viagem é muito amiga minha e 

tem insistido por demais pra que eu vá. Creio que não resisto mais. É gostoso como 

companhia. É sublime como viagem. É verdade que tenho pouco tempo pra conversar com 

você...  E não poderei desta feita assuntar bem cocos e bumbas-meu-boi... Meus estudos se 

prejudicarão... Porém fica bem mais barato e mais fácil. E verei tanta coisa que me interessa 

tanto!  Acho que faço a burrada: vou. Se for mandarei logo contar o vapor em que vamos 

porque faço questão de ver você logo no cais quando chegar aí.  E as horas que passar em 

Natal serão mesmo só de você, vocezinho seu ingrato e infido amigo. [...] 

43 (MA) 

São Paulo, 29 de 

setembro de 

1927. 

[...] Quero ver se, agora, depois de acabar com a porrada de cartas de agradecimento  que 

tenho de mandar aí pro norte, vou ficar mais meu e mais pessoal. [...] 

54 (MA)  

São Paulo, 06 de 

março de 1929. 

Estou em S. Paulo faz uma semana porém só hoje principio berrando pros amigos esta 

saudade pelo Norte, e a recordação danada que está roendo este pobre coração do Mário.   

59 (MA) Quanto à arquitetura do “Etnografia Tradicional do Nordeste Brasileiro” achei muito boa, 

sempre contando com o livro “Literatura Oral”  que virá completá-lo depois. 
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64 (MA) 

São Paulo, 11 de 

novembro de 

1931. 

Quanto à casa: Deixe a família morando nela, está claro. A cerca, as casas aí não são 

separadas por cercas, não sei se conviria... Não choca por demais os hábitos da terra? 

Converse aí e resolvam se se faz ou não. Em todo caso quereria que fosse baixa, se for  feita, 

pra todos os nordestinos poderem entrar. Minha casa não é senão de todos os nordestinos, 

principalmente, dos outlaus, cantadores, coqueiros, dançadores de Bumba e Fandango, 

catimbozeiros e cangaceiros.  A respeito das duas últimas classes me arranjarei com o chefe 

de polícia e com o presidente, que são camaradas e entendem as coisas. 

[...] meu coração caiu no Nordeste e se Deus me der dinheiro é lá que hei-de-morrer! 

66 (MA)  

São Paulo, 02 de 

junho de 1930. 

[...] Você sabe a trabalheira prodigiosa que está me dando o livro sobre o Nordeste. Trabalho, 

trabalho, é fato que a coisa avança. Mas é imensa e avança lerdo. Mas eu sou dos homens que 

acreditam no poder do tempo e do estudo, melhor demorar mas fazer coisa boa. Pelo menos o 

melhor que posso. [...] 

78 (MA)  

São Paulo, 27 de 

abril de 1931. 

[...] 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. 

[...]  

83 (MA)  

São Paulo, 18 de 

julho de 1931. 

[...] Você como que desculpa o Nordeste dos nordestinos que voaram pra cá em busca dos 

empregos públicos da... Revolução. M[eu 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 [...]  

[...] Me recusei a fazer parte da Liga de Defesa Paulista, só e exclusivamente porque cheirava 

a separatismo. E, 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. Sem, meu 

trabalho é aqui porém meu sentimento se choca nesta brilhação falsa daqui. Meu sonho me 

puxa, não sei 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.  E 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. 

91 (MA)  

São Paulo, 11 de 

novembro de 

1931. 

[...] Ademar Vidal esteve dois dias deliciosos aqui com a gente e houve uma baita 

combinação interessantíssima: no fim do ano que vem vamos um grupinho gozado passar três 

meses no Nordeste mais pra leste, isto é, R. G. do Norte, Paraíba e Pernambuco. Por 

enquanto certo somos, Alcântara Machado, Lolita Bicudo, que mais tarde explicarei quem é, 

basta por enquanto dizer que é prima de Tarsila do Amaral, e eu.  [...]  
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[...] Resta responder uma pergunta besta de você: se seu estudo sobre poesia nordestina saí 

mesmo na R.N. Ora essa está claro que sai e foi recebido de braços abertos. 

96 (MA)  

São Paulo, 

26 de março de 

1932. 

[...] 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. [...] 

98 (MA)  

São Paulo, 11 de 

maio de 1932. 

[...] Mas [ilegível] não [pude] ser inteiramente feliz porque nem a imagem da criança que me 

vinha desses nortes se libertava das assombrações atrozes da terra em seca onde ele para. E 

é verdade que ando cortado de inquietações com os telegramas e cartas que me vem daí. Sim, 

todas as terras como todos os homens têm os seus castigos, mas a gente precisa mesmo de se 

restringir, isso é humano, e o que sofre mais são os castigos que caem sobre o que a gente 

quer mais bem. E as minhas preocupações agora com a seca aí são constantes e dolorosas. 

Que a pureza divina de Fernando Luís, ainda todo poderoso porque não viveu, acalme as 

cóleras e impiedosos  mandados de Deus, e chova sobre a terra do Nordeste  pela Graça desse 

menino. [...] 

101 (MA)  

São Paulo, 12 de 

fevereiro de 

1933. 

[...] Até breve. Me escreva decidindo como quer que eu faça com a medalha. Pretendo este 

ano terminar meus estudos sobre o livro do Nordeste, e escrevê-lo no ano que vem. Então é 

que cacetearei você com perguntas e mais perguntas. Lembranças e abraços pra todos, pra 

seu pai, pra sua mãe, pra sua mulher, pras meninas, que aliás já devem estar mocetonas 

bonitas, como prometiam [...] 

104 (MA) 

26 de março de 

1935. 

Por isso me fica bem útil ir aí no fim do ano. Precisava da melodia de alguns romances, tanto 

dos tradicionais como dos de agora. Mas sertanejos de preferência litorâneos. Da Paraíba 

trouxe as melodias ou alguns romances contemporâneos e são linhas admiráveis, muito 

originais tanto no arabesco como nas escalas estilizadas. Cocos tenho bastante; me falta é 

mesmo romances, toadas sertanejas, aboios, coisa longe da influência nem sempre salubre 

do mar 

109 (MA)  

São Paulo, 10 de 

maio de 1934. 

[...] Não sei se já lhe contei que estou vivendo em pleno Nordeste. Pois é, me pus este ano 

escrevendo afinal o Na pancado do ganzá. Me dediquei exclusivamente a ele e a coisa vai 

indo. Mas muito mais lentamente do que eu imaginava.  

E isso pro seu espírito há-de justificar na certa o que  eu estou dizendo. Não só tenho que 

fazer essa viagem pro Nordeste pra crismar o Nando e pra matar saudades, mas tenho que 

aproveitar também pra fins etnográficos. Principalmente folclóricos, nos assuntos a que me 

dediquei. E por isso é que quero estar com o material principal já pronto, porque assim irei 

pesquisar não apenas o já sabido  como procurar o que falta, encher as lacunas, que são 

muitas, do livro. Inda mais, nunca eu publicaria  esse livro, sem o “assentiment dos grands 

héliotropes” , você e uns poucos mais que conhecem a matéria e poderão evitar os possíveis 
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erros, e serão na certa numerosos, que eu fizer, pois que não vivo aí e por mais que estude o 

Nordeste nos livros, não sou d’aí, não tenho o uso diurno daí, aquela familiaridade íntima 

que saberá dizer cortantemente o certo [...] 

113 (MA)  

São Paulo, 10 de 

novembro de 

1934. 

[...] Você fica proibido de me chamar mais uma vez aí pro Nordeste. Não posso mais, esses 

chamados me fazem mal. Por tudo quanto eu sou de sincero, acredite que não é só você e sua 

gente que eu adoro mesmo, mas adoro esse Nordeste muito, onde vivi dias dos mais felizes 

dos mais completos da minha vida, tanta coisa que está vivendo de memória viva, sanguínea, 

pulsante dentro de mim. Não é apenas memoria nem saudade, é um verdadeiro longing que 

me puxa, que me atrai, não mais violentamente porque a violência no caso é inútil, eu não 

posso ir! Mas que é pior, que é de me deixar irrespirável, irritado de mim, inquieto de minha 

vida e inda mais ineficaz:  me puxa devagar, com malvadeza de dia a dia, de hora em hora, 

um desejo de gota de água, um chamado de pernilongo nhen-hem-nhem –nhen-hem-nhem-

hen-hem, é de estourar.  Não estou fazendo metáfora não, é verdade mesmo. E é tão verdade 

que vou lhe confessar sem vergonha o que me sucedeu com esta sua carta. Passei cinco dias 

no Rio, onde fui escutar um concerto que me interessava, e vai, quando chego em S. Paulo, 

encontro duas cartas duma vez com o mesmo assunto, com as mesmas palavras, você me 

chamando pro Nordeste, Ademar Vidal me chamando pro Nordeste. E ainda por cima a carta 

do secretario do Congresso Afro-brasileiro de Recife agradecendo a memória que eu enviara, 

e me recordando o desejo imenso que eu tinha tido de ir ao congresso, como pretexto de ir 

pro Nordeste... [...] 

[...] Eu disse que vou mesmo. Agora a viagem está marcada para novembro do ano que vem. 

Eu vou, mas não me chame mais. Eu vou não é pra cumprir a minha palavra que vou; vou 

porque tenho de ir, não é por causa de livro a fazer, nem de nada, vou porque tenho de ver o 

Nordeste de novo, vou por fatalidade, porque não poderei deixar de ver o Nordeste outra vez, 

porque vocês mesmo não me chamando me puxam, porque estou vivendo pensando nos 

amigos daí, nos dias daí, no gosto que senti aí, vou por feitiçaria, por sortilégio dessa terra. O 

Nordeste marcou em mim, na minha vida, na minha obra, sim tudo isso prova muito, mas não 

prova nada diante das infantilidades em que eu vivo aqui por causa dessa encantada viagem 

que fiz e me deixou assim. Às vezes, sem chego a me arrepender de ter ido. [...] 

[...] Não pense que sou besta de estar fazendo madrigais não, nem chegarei nunca a lhe 

mentir que só gosto do Nordeste. Até, sob o ponto-de-vista gostoso, acho que nada existe no 

Nordeste igual à gostosura de Belém. Mas não é Belém que eu vivo, é o Nordeste, e a minha 

família aqui poderia lhe contar as arrebentações intempestivas que tenha às vezes aqui contra 

a minha vida, contra o clima e a vida paulistanas, que no entanto entendo igualmente, e a que 

me adapto mais ou menos. Mas não vou lhe desfiar as minhas infantilidades, como ainda a de 

domingo último que me fez puxar conversa com um operário, que logo vi que era nordestino 

(era sergipano) e ficamos os dois fraternais, nos contando as coisas que aí vivemos. É 

pândego até, porque no momento parecíamos  dois sergipanos  da mesma Itabaiana  donde 

ele era ! [...] 
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2 (LCC)  

Natal, 25 de 

agosto de 

1924. 

[...] Aqui estou as suas ordens, meu caro amigo. Muito me julgarei honrado merecendo uma 

ordem sua. Na galia da ordem mande um retrato. Desejava dá-lo numa revista daqui do Norte.  

Não sou “presentista”. Amo a você (sentido figurado), detesto os seus imitadores, destes o 

mundo está cheio.  Peccato![...] 

4 (LCC) Por que não se resolve a ver o Brasil que o Catete se esqueceu? Inojosa em Recife e eu em 

114 (MA) 

São Paulo, 1 de 

março de 1935. 

Depois farei logo o estudo sobre Música Cantada, indicando as relações da poética e da 

música nordestinas, constâncias melódicas, formas etc. Talvez um estudo sobre o 

romanceiro, mas isto ainda não sei. A propósito, sempre venho esperando aquele livro de 

você sobre a poesia popular nordestina que já esteve aqui em minhas mãos e você mandou 

pedir outra vez. 

123 (MA) 

São Paulo, 31 de 

julho de 1936. 

Se você não conseguir o livro, o que é um verdadeiro desastre, não podia refazer a parte 

essencial? O estudo sobre a poética nordestina, dando exemplos inéditos colhidos por você. 

128 (MA) 

São Paulo, 21 de 

abril de 1937. 

Não prometo, não posso prometer nada a respeito do seu estudo sobre poética nordestina, 

você é que está na obrigação moral de fazer o estudo, de refazer o livro e de o mandar pra 

mim. 

Deixei a poética nordestina pra depois, mas não me deixe sem alguma comunicação sobre a 

pronúncia potiguar 

131 (MA)  

São Paulo, 09 de 

junho de 1937. 

[...] 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 Rio 

Grande do Norte, pra não dizer Nordeste. Exemplo típico é o seu artigo monográfico sobre os 

Catimbós. [...]  

 [...] 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 mucambo, no antro, na festança, na plantação, no cais, no boteco do povo. 

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 Áustria, na França, nos Estados Unidos e mais. [...] 

151 (MA) 

São Paulo, 3 de 

janeiro de 1934. 

Não fui menino quem contasse estórias, só me lembro do “Carpineiro de meu Pai” e assim 

mesmo porque tenho ele em versão... nordestina. 
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Natal, 19 de  

maio de 1925. 

Natal seríamos os hospedeiros. Venha ver estas coisas. Casas, vaqueiros, lobisomens, 

matutos, anedoteiros, capitães-mores, jornais – dentes-de-cação, autos Fordes...venha! 

jacarandás, 

E as igrejas da Bahia e Recife e Olinda... Tanta coisa. E teria raiva dos frades estrangeiros 

que estão vendendo mosaicos, obras de talha, velhos anjinhos bochechudos, cadeira de 

mogno, para a Europa. E os projetos de Luis Cedro e de Augusto de Lima engasgados. 

Lástima! 

5 (LCC) 

Natal, 21 de 

maio de 1925. 

Aí vão os juros do silêncio. Receba e mire o Rio G. do Norte. O vaqueiro legítimo, um 

cardeiros autêntico e virgem de filmes e a Fortaleza dos Santos Reis Magos cuja história V. 

encontrará no livreco que lhe mandei e que escrevi. 

9 (LCC) 

Vila Cascudo. 

Av. Jundiaí, 

20. 

2 de agosto de 

1925. 

Estou às ordens para abarrotá-lo de regionalismos, modismos característicos, etc. etc. Para 

começar registre este: Riquififi... Sabe que é? Uma coisa frívola e complicada, um estilo 

difuso e fútil, um vestido cheio de bordados, aplicações, rendas. Riquififi... É comum 

ouvir-se por aqui; F. escreve com tanto riquififi que não se entende o que ele quer dizer. 

10 (LCC)  

Natal, 22 de 

agosto de 

1925. 

[...] Remetto um convite para o Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste.  Se V. não tem 

tempo de rabiscar em cima de alguma tese, assinale uma ou umas. No mínimo como 

curiosidade pelo inédito-brasileiro [...]  

Não me esquecerei do seu pedido. Mandarei copias do Lendas e tradições. E sabe que V. está 

citado?  Pois é. Nas “Lendas de origem portuguesa” (quer dizer europeia) cap. C., do estudo 

“Lendas do Nordeste” transcrevo o final de sua conferencia no Automóvel Clube. Recorda-se? 

V. descreve a “Cathédrale Engloutie” da Lagoa Santa, em Minas-Gerais. Nós possuímos 

variantes (Carro caído de Extremoz, Capela afogada do São Francisco, etc.) e eu as 

registei. E, com os diabos, duas horas da tarde... .Aceite as minhas desculpas pela visita 

demorada e lerda [...] 

12 (LCC) 

4 de setembro 

de 1925. 

Perdoe V. o papel. Estou no meio de vaqueiros e cantadores. Não há luz elétrica. A coisa que 

lembra, e detestavelmente, o progresso, é o meu Ford que está parado debaixo do telheiro. Não 

posso mandar-lhe fotografia dessa terra admirável. Deus inda há de fazê-lo vir até aqui para 

que V. fique sertanejo toda vida e mais seis meses. E que sensação de paz... à mesa de jantar 

sentamo-nos 30 pessoas. Os criados, vaqueiros, tangedores, os convidados, a gente de fora e o 

curador de rasto ficaram reunidos. Antes do prato de peixe, d’água do açude, o dono da casa 

rezou e aqueles homens se ergueram rezando também... E que noitada!... E as “prosas”. 

Quanta coisa linda... Se V. estivesse aqui ouvindo o cantador e as histórias dos vaqueiros. E 

os cigarrões de palha e a tigela de café com rapadura do Cariri? 

16 (LCC)  

Recife, 20 de 

outubro de 

1925. 

[...] Mando umas maravilhosas fotografias. Arquive e goze. São inéditas.  O meu amigo José 

Maria Cavalcante de Albuquerque e Mello possui a melhor e maior coleção do Norte. 6000 

chapas. Ele é o fotógrafo e revelador. Percorre 30,40,50 léguas a pé fixando milagres. Não 

vende. Dá aos amigos. É diretor da Revista do Norte que é e vai ser do Sul também. José 

Maria tem raridades. Casas desaparecidas. Joias. Casa mortas. Artes religiosas. Santos em 
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madeiras. Coisas lindas. E admira muito V. Estes postais vão para abrir caminho a 

camaradagem.[...] 

18 (LCC)  

Natal, 9 de 

dezembro de 

1925. 

Fiquei furioso.  Aqui pelo Norte nós somos furiosamente, liricamente talentosos. Apontar uma 

falha é desmantelar o castelinho. E o meu veio abaixo como se fosse de poeira. Estou 

desanuviado. Mais lépido com a impressão de ter vencido. E venci uma convicção às avessas. 

Devo a V. Meti o livro de versos [num] envelope e sepultei-o no “inferno” da biblioteca: creia 

que estou sinceramente grato.[...]  

19 (LCC) 1  

Natal, 30 de 

dezembro de 

1925. 

[...] Perdoe, meu amigo, esta ideia de dinheiro e de passagem.  Significa somente o grande 

desejo que eu tenho de vê-lo perto de mim e à distância de um abraço. Você sabe o que é o 

Norte em questão de espírito.  Espírito só o de vinho. O que eu quase garanto é o equilíbrio 

nas despesas de viagem e estada. [...]  

23 (LCC) 

9 de março de 

1926. 

Fiquei desolado sobre a sua não vinda. Tantos planos... já estava o quarto separado e um 

programa estupendo de ver-se. V. verá Natal mesmo, o homem e a terra vermelha do Sertão 

tal qual vivem. 

28 (LCC) 

18 de maio de 

1926. 

Pra breve mando dois ou três poemas pra V. deliberar e rir. Por enquanto mando os nomes; 

“Feitiço” e “Não gosto de sertão verde”. 

31 (LCC)  

Natal, 26 de 

julho de 1926. 

Se o sr. Gui  quisesse reconstruir devia conhecer uma raça que ainda não está cantada e sim 

fixada  - o sertanejo. [...]E era pra vir dentro duns  trinta meses porque o sertão está morrendo 

engolido pelos açudes, pisado pelo Ford, cego pela lâmpada elétrica. A menina qu‟eu vi 

reparando na gente pela frincha da porta, vive na capital, usa sapatinho vermelho e está 

ensinando shimmy às primas da fazenda. 

 [...] A casa grande derribou-se.  Agora inaugura-se o estilo bolo de noiva com requififes e 

pendurucalhos nas paredes.  Vaqueiros? Sumiram-se. Estamos comprando Zebu  caracu, 

hereford etc. Bicho de comer em cocho e beber parado. Não sabe ouvir aboio nem corre no 

fechado da caatinga. Morre a vaquejada e com ela duzentos anos de alegria despreocupada e 

afoita. E é pena que o sr. Gui , vindo ao Norte, fique nas unhas de meninas recitadeiras e de 

garotos mastigadores de pós de arroz...[...] 

[...] Se você vier... Com os diabos ! Não há literato que lhe ponha um dedo ou lhe cite um 

livro.  V. vem comer, beber, respirar e ver Nordeste. Típico, autêntico, completo. Depois V. 

pode retomar o passo lerdo para ouvir besteiras e safadices dos nossos jumentos e guaxinins 

poetadores [...]  

33 (LCC) 

Natal, 08 de 

agosto de 

1926. 

Não se esqueça de ir pensando na Gramatiquinha da fala brasileira. O Sertão está morrendo 

de progresso e os termos bons e sabororosos vêm à tona como náufragos teimosos. V. deve 

recolhê-los repetindo Noé. V. sabe – não faltarão animais de toda casta em casal de cada 

família segundo sua espécie. A Gramatiquinha será – no mínimo – um berro de alarme. E aqui 

se diz – por falta dum grito perde-se a boiada. Estamos arriscados a perder muito mais do que 

chifres e cascos, coices e caudas. 

35 (LCC) 

Recife, 24 de 

O sertão de Pernambuco possui a desvirtude de uma influência estrangeira mais intensa que o 

meu. 
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setembro de 

1926. 

40 (LCC) 

Natal, 17 de 

abril de 1927. 

Jorge é seco. Poeticamente falando. Duro. Daí parecer-se melhor com o sertão qu‟eu gosto 

51 (LCC) 

Recife, 13 de 

outubro de 

1928. 

Aqui em nosso R. Grande V. visitará comodomamente tudo que se fizer. Arranjei uma 

vaquejada típica. 

57 (LCC)  

Natal, 09 de 

maio de 1929. 

Gustavo barroso esteve aqui em casa. Passou um dia com a mulher e os garotos.  Ficou 

contente como o diabo porque eu lhe disse que V. considerava os trabalhos dele insubstituiveis 

para o conhecimento do folclore do Nordeste brasileiro. 

75 (LCC)  

Natla, 07 de 

janeiro de 

1931. 

[...] A ideia material é de conseguir fazer o trabalho tipográfico na Imprensa Nacional mas eu 

estou torcendo para instalarmos uma pequena oficina com duas linotipos, máquina de 

impressão. Na parte paulista pensei muito em V. e possivelmente farei V. ganhar uns 

continhos que não lhe farão mal. E com linotipos e máquina de impressão tento fazer varias 

coisas aqui no norte e mesmo no sul se o Indicador pegar porque neste caso daremos a edição 

de dois em dois anos além de podermos imprimir revistas de informação comercial, 

especialmente livrescas e musicais  

[...] A “Cantiga do ai” me agradou imenso porque estamos nós no Norte ali dentro com violão, 

peixe frito e cachaça. Achei um Mário com a marrote nos vulcões, bailando sobre vulcões 

que não sei que é.  Assim como o trezentos que não entendi.  V. não teria posto em pratica o 

surrealismo da praia da Redinha como explicou a Barôncio e a mim entre cajus e vinho 

branco? [...] 

82 (LCC) 

08 de junho 

de 1931. 

[...] Você estava zangado com um bando de nordestinos esfomeados que caiu sobre os 

empregos paulistas. Não tem culpa a terra dessa gente pulha. 

[...] Até aqui Você deve ter notado que os folcloristas revelam a poesia sertaneja sem a menor 

explicação de sua evolução e técnica. 

95 (LCC)  

Natal, 14 de 

março de 

1932. 

[...] Agora a gente aqui do Norte cita vocês com a decisão entusiasmada com que contava a 

historia daquele povo que num desfiladeiro sustentou o embate de cem mil persas. Se é 

mentira corra por conta de Trogno Pompeu. [...]  

111 (LCC)  

14 de julho... 

[...] Agora abraços e beijos. Os segundos do Nando, a quem mostro a cara sisuda do padrinho 

para que o curumim não se assombre com o papai-número dois que não quer vir ao Norte ver 

o afilhado. [...]  

112 (LCC)  

20 de outubro 

de 1934. 

[...] E a viagem ao Norte?  Já pensou nela? Fernando Luís já o conhece bem e fará 

acolhimento digno e íntimo mas está assombrado com a distância entre o padrinho e a 

cerimônia da crisma. [...]  

122 (LCC) 

Natal, 24 de 

Creio que o meu trabalho sobre a couvade servirá melhor que o perdido estudo sobre a poética 

sertaneja. 
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julho de 1936. 

133 (LCC)  

Natal – (Rua 

da Conceição 

–  565) 11  de 

dezembro de 

1937. 

 

Andei batendo livros e, na forma do costume, incomodando Paris, Berlim, Lisboa, Madeira, 

etc. Nada de antecedentes. Todos os cantos de improvisação são acompanhados durante o 

verso. Há voz e há musica instrumental. No Nordeste não há.  Hoje recebi uma informação de 

Funchal onde há desafio em quadras, como no velho sertão de outrora. Nada que se pareça 

com nossos cantadores. Enfim, depois de citar canto amebeu e outras  sublimidades, calei-me. 

Que me diz você sobre o causo?  Em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul o desafio é 

acompanhado durante o canto. Constituímos uma curiosa exceção. E de onde teria vindo esse 

processo? O canto aqui funciona como declamação, quase sem solfa. Este pontinho fixei mais 

ou menos mas não foi possível articular a ausência de acompanhamento. É uma criação 

regional? 

140 (LCC)  

Natal, 1 de 

abril de 1941. 

Agora, se me permite, aqui está um “caso”. Estou, como você sabe, traduzindo para a 

“Brasiliana” daí, o Travels in Brasil de Henry Koster que é ainda o melhor livro que se 

escreveu sobre o Nordeste, como documentação, amplitude e honestidade. 

155 (LCC) 

Natal, 22 de 

fevereiro de 

1944. 

[...] E ainda hoje, quando vemos, no palco, os falsos sertanejos cantando “desafios” ouvimos 

acompanhamento imediato. Esse pormenor os afasta, irremediavelmente, do sertão 

nordestino. No litoral e brejos, os ganzás soam ininterruptos. E há refrão, dança, movimento 

do coqueiro, andando, rodando, virando, pulando, como Chico Antônio que você ouviu no 

Bom Jardim. O cantador sertanejo canta imóvel. Não canta coco. Não há refrão. Não há coro. 

[...] 

 [...] A voz do cantador sertanejo acho-a sem maleabilidade porque ele não tem os recursos 

acessórios dos coqueiros e sambistas. [...] 

Fonte: Moraes, 2010. 

 

Após o levantamento das formas linguísticas concernentes à marcação 

verde/itálico, obteve-se, dos 108 vocábulos selecionados, a seguinte distribuição: 

 

Gráfico 2 – Percentual das formas linguísticas marcadas em verde/itálico 

Substantivos
55%

Advérbio
36%

Adjetivo
9%

FORMAS LINGUÍSTICAS

Fonte: dados da pesquisa (2015). 
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Nota-se que a incidência se deu na classe dos substantivos que apresentaram a 

ocorrência dos vocábulos Norte e Nordeste distribuídos da seguinte forma: 

 

Tabela 3 – Distribuição quantitativa dos vocábulos Norte e Nordeste 

Vocábulos Mário de Andrade Câmara Cascudo 

Norte  23 12 

Nordeste  33 06 

Fonte: dados da pesquisa (2015).
15

 

 

Ainda sobre os substantivos, foi observado que em 28 ocorrências os substantivos 

Norte/Nordeste exerceram a função de advérbio de lugar e no restante das ocorrências se 

alternaram entre as funções de sujeito, adjunto adnominal, complemento nominal e 

complemento verbal. Portanto, observa-se que a ocorrência em maior proporção dessa função 

locativa evidencia a importância da categoria de localização para os propósitos desta tese, que 

é investigar a construção da Rd de um determinado espaço – o Nordeste – que estava em 

evidência na correspondência entre Mário de Andrade e Câmara Cascudo, projetando-se no 

discurso desses intelectuais como um lugar significativo para a constituição da identidade 

nacional, conforme será analisado no quarto capítulo desta tese. 

No tocante aos advérbios, foram selecionadas 30 ocorrências de AÍ nas sequências 

pertencentes a Mário de Andrade e 08 ocorrências de AQUI nas sequências de Câmara 

Cascudo. A seleção dessas formas se deu exatamente pela referência desses advérbios ao 

espaço ora designado de Norte, ora designado de Nordeste, como se verá mais adiante nas 

análises. 

Quanto aos adjetivos, foram selecionadas 10 ocorrências do adjetivo pátrio 

NORDESTINO – incluindo sua flexão de gênero e/ou número. Observaram-se 02 

ocorrências predicativas e 08 em função qualificativa.  

Para a marcação laranja/negrito, foram selecionados vocábulos ou expressões que 

estivessem de algum modo, – por inferência ou por outras formas de acionamento cognitivo –, 

relacionados ao universo da cultura nordestina. Foram marcados 23 vocábulos/expressões nas 

sequências de Mário de Andrade e 56 nas sequências de Câmara Cascudo, perfazendo um 

total de 79 vocábulos/expressões selecionados.  

                                                           
15

 A ocorrência dos termos Norte e Nordeste, em toda a correspondência trocada entre Câmara Cascudo e Mário 

de Andrade foi, respectivamente, 80 de Norte (41 em LCC e 39 em MA) e 46 de Nordeste (06 em LCC e 40 em 

MA). Para os fins desta pesquisa, foram selecionadas as sequências que atendiam aos propósitos estabelecidos.  
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Os dados apontam que as sequências nas quais a Rd de Nordeste é tecida sem a 

ocorrência dos vocábulos Norte/Nordeste é mais recorrente em Câmara Cascudo do que nas 

sequências de Mário de Andrade. Esse dado se torna interessante quando se percebe que a Rd 

de Nordeste vai sendo construída a partir de cenas que remontam a situações, eventos ou 

práticas vivenciadas naquele espaço, gerando outra possível Rd – a de sertão – que se 

constitui como tema bastante pertinente na correspondência de Câmara Cascudo. 

Sobre a identificação das sequências, preferiu-se manter a codificação das 

correspondências, conforme consta na edição organizada por Moraes (2010), exemplo 1(MA), 

2 (LCC); em que os números correspondem ao número da carta e as iniciais referem-se aos 

respectivos nomes dos missivistas, Mário de Andrade e Câmara Cascudo.
16

 Mantiveram-se as 

informações referentes ao cabeçalho (local e data), entretanto essas informações só foram 

utilizadas quando significativas para a análise e/ou para a interpretação dos dados, em outras 

situações foram desconsideradas sem causar prejuízo para o estudo ora realizado. 

No tópico seguinte, será apresentada uma breve contextualização dos sujeitos 

envolvidos no processo de interlocução das carta/bilhetes/telegramas com o propósito de 

entender como eles se inserem no contexto cultural brasileiro e, com isso, melhor 

compreender os efeitos de sentido gerados na construção da Rd de Nordeste. 

 

3.3 Contextualizando os sujeitos do discurso 

 

Mário de Andrade e Câmara Cascudo:  “duas figuras de proa da cultura brasileira” 

(MORAES, 2010, p. 30). Essa definição já diz muito sobre essas duas conhecidas 

personalidades que deveras contribuíram para a construção da história cultural do Brasil no 

século XX. 

Mário Raul de Moraes Andrade, paulista, nascido a 9 de outubro de 1893 e falecido 

em 1945, aos 11 anos já havia estreado nas artes literárias com um poema feito de palavras 

inventadas. Primeiro passo de muitos outros que o tornariam um dos renomados escritores da 

historiografia cultural do Brasil (OLIVEIRA, 1999).  

Dentre suas obras mais conhecidas estão: na poesia, Há uma Gota de Sangue em Cada 

Poema (1917), Paulicéia Desvairada (1922), Losango Cáqui (1926), Clã do Jabuti (1927), 

Remate de Males (1930); no romance, Amar, Verbo Intransitivo (1927), Macunaíma (1928); 

                                                           
16

 A escolha desse procedimento ocorreu por entender que a manutenção da codificação em seu formato original 

facilita a leitura  da mensagem na íntegra, isto é, para quem tiver interesse de ler a publicação. (cf. MORAES, 

Marcos Antônio de (Org.). Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 1924-1944. São Paulo: Global, 

2010). 



68 
 

nos contos, Primeiro Andar (1926), Belasarte (1934), Contos Novos (1947); nas crônicas, Os 

filhos da Candinha (1943); nos ensaios,  A Escrava que não é Isaura (1925), O Aleijadinho 

de Álvares de Azevedo (1935), O Movimento Modernista (1942), O Baile das Quatro Artes 

(1943), O Empalhador de Passarinhos (1944), O Banquete (1978). 

Homem de elevada cultura, músico, poeta, crítico literário e folclorista, foi um dos 

importantes integrantes do Movimento Modernista. Sua incansável busca pelas coisas do 

Brasil o tornou um grande pesquisador no campo da música, das artes e do folclore 

brasileiros. 

Emoção, devoção, amor e sensibilidade são palavras que representam o grau de 

sentimento com que descrevia e falava do Brasil e do seu povo: “Por vezes eu escrevo uma 

coisa simples, dita sem esforço até sem arte, ninguém sabe o que está ali dentro de grandeza 

de comoção, de viabilidade, de amor verdadeiro. Como eu vivo e vibro de ânsia brasileira” 

(7MA, 26 de jun. 1925). 

Em 1927, com amigos, realizou sua primeira viagem de fins etnográficos, percorrendo 

o Brasil, inclusive o Amazonas, indo até o Peru e a Bolívia.  Nessa viagem, também faz uma 

rápida visita ao Nordeste, onde é recebido, em Natal, por Câmara Cascudo e autoridades 

norte-rio-grandenses. Todavia, é somente em 1928 que Mário realiza plenamente seu desejo 

de conhecer melhor o Nordeste. Dessa vez vem sozinho e passa cerca de 70 dias, dentre eles, 

43 em Natal, hospedado na casa de Câmara Cascudo (cf. SÁ; ARAÚJO, 2012). 

Essa segunda viagem ao Nordeste, conforme Sá e Araújo (2010, p. 125), foi 

“realmente de pesquisa de campo. Ele recolhe lendas, tradições populares, informações 

musicais e conhece de perto o homem nordestino”. Contudo, por mais que essa visita tenha 

sido fundamental, Mário de Andrade reconhece o quanto a correspondência com Câmara 

Cascudo foi essencial para seus estudos etnográficos. A amizade constituída basicamente por 

meio dessa correspondência seria uma das fontes que legitimaria as pesquisas de Mário de 

Andrade:  

 

(109 MA) Inda mais, nunca eu publicaria esse livro, sem o “assentiment des 

grands héliotropes” você e uns poucos mais que conhecem a matéria e 

poderão evitar os possíveis erros, e serão na certa numerosos, que eu fizer, 

pois que não vivo aí e por mais que estude o Nordeste nos livros, não sou 

daí, não tenho o uso diurno daí, aquela familiaridade íntima que saberá dizer 

cortantemente o certo (MORAES, 2010, p. 256). 
 

Assim, como nessas e noutras declarações, vê-se que a amizade entre os dois era 

regada por um interesse que vai além da simples empatia ou da conversa e companhia 



69 
 

agradáveis. Havia um interesse maior, um compromisso em registrar, no âmbito da literatura, 

do folclore ou da música, os traços pertinentes da latente brasilidade que estava “solta” Brasil 

afora, principalmente no Nordeste, ainda tão carente de visibilidade no tocante aos aspectos 

culturais. Nesse ponto, são perceptíveis os esforços empreendidos por ambos para que a 

cultura nordestina viesse à tona.   

Não é por menos que Moraes (2010) ressalta o fato de que o interesse de Cascudo por 

folclore e o de Mário pela cultura nordestina já havia nascido mesmo antes do encontro desses 

dois gênios. O motivo de se tornarem correspondentes talvez tenha nascido justamente por 

esse interesse comum. 

É dessa afinidade que o início da correspondência entre eles dá-se com a carta de 

Mário a Cascudo, agradecendo e elogiando o artigo deste último publicado no jornal A 

Imprensa, de Natal, em 11 de junho de 1924, no qual o senhor Câmara Cascudo “elogia „o 

singular temperamento‟ do poeta da Paulicéia desvairada” (MORAES, 2010, p. 33). Logo de 

imediato, Mário aproveita também para tecer elogios ao potiguar, dizendo que já o conhecia 

de outro artigo lido e declara que “O seu estilo vivaz, serelepe dá alegria. Entretece a gente. É 

incisivo”. E mais adiante se diz grato não apenas pelo reconhecimento de Câmara Cascudo 

pelo seu trabalho, mas pela “Gratidão maior que lhe tenho da revelação de mais uma 

inteligência viva e eficaz”. Mesmo não sendo homem de elogios, conforme ele mesmo 

reconhece, ainda declara em (1MA): “Meu ponto vulnerável é a confirmação das inteligências 

fortes. Você tocou-me rijo” (MORAES, 2010, p. 33). 

Dessa primeira carta, datada no ano de 1924, inicia-se a significativa correspondência 

do autor de Macunaíma com o escritor potiguar Luís da Câmara Cascudo. 

Cascudo nasceu no ano de 1898 e faleceu em 1986. Parte desses anos viveu no casarão 

da Avenida Jundiaí, no Tirol, na cidade de Natal; e, outra parte, na famosa Rua da Ribeira, 

também em Natal.  Folclorista apaixonado, é considerado uma das maiores autoridades desse 

assunto no Brasil. 

A literatura sobre Cascudo ressalta a sua intimidade com o universo letrado desde a 

infância. Seu pai, o coronel Cascudo, chega a fundar o jornal A imprensa para que o jovem 

escritor “pudesse dar vazão ao pendor beletrístico” (MORAES, 2010, p. 371). Daí em diante, 

as publicações foram inúmeras, manifestas em múltiplos gêneros de escrita e em diversas 

áreas do saber. 

Homem do povo e para o povo, era um frequentador de ambientes em que pudesse 

sentir e vivenciar a cultura do homem comum: bares, feiras, cafés, rodas de cantadores e 

vaqueiros. Era nesses lugares onde encontrava material para suas pesquisas. Lá provava da 
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comida, seguia os rituais, conversava e depois registrava nos livros ou cartas as experiências 

ali vividas, verdadeiras fontes de conhecimento: 

 

(12 LCC) E que sensação de paz... à mesa de jantar sentamo-nos 30 pessoas. 

Os criados, vaqueiros, tangedores, os convidados, a gente de fora e o curador 

de rasto ficaram reunidos. Antes do prato  de peixe, d‟água do açude, o dono 

da casa rezou e aqueles homens se ergueram rezando também... E que 

noitada!... E as “prosas”. Quanta coisa linda... Se V. estivesse aqui ouvindo o 

cantador e as histórias dos vaqueiros. E os cigarrões de palha e a tigela de 

café com rapadura do Cariri? (MORAES, 2010, p. 60). 

 

  Nas cartas ao amigo Mário, a imagem do interior e/ou do sertão da terra vermelha e 

seca sempre é descrita como um lugar convidativo, preferencial. Essa imagem é declarada, 

por exemplo, no poema “Não gosto de sertão verde”. 

 

Não gosto de sertão verde 

 

Não gosto de sertão verde, 

Sertão de violeiro e de açude cheio, 

Sertão de rio descendo, 

                       l 

                          e 

                               n 

                                   t 

                                      o 

largo, limpo. 

Sertão de sambas na latada, 

harmônio, bailes e algodão, 

Sertão de canjica e de fogueira 

Capelinha de melão é de S. João, 

Sertão de poço da ingazeira 

onde a piranha rosna feito cachorro 

e a tainha sombreia de negro n‟água quieta, 

onde as moças se despem 

                    d 

                         e 
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                              v 

                                   a 

                                       g 

                                           a 

                                               r. 

Prefiro o sertão vermelho, bruto, bravo, 

com o couro da terra furado pelos serrotes 

hirtos, altos, secos, híspidos 

e a terra é cinza poalhando um sol de cobre 

e uma luz oleosa e mole 

                    e 

                        s 

                            c 

                                o 

                                     r 

                                         r 

                                            e 

como óleo amarelo de lâmpada de igreja. 

 

  Possivelmente, essa imagem esteja associada a sua estada no sertão do Rio Grande do 

Norte e da Paraíba quando, ainda na infância, por recomendação médica, passou por lá umas 

temporadas (MORAES, 2010). 

  A chegada do amigo Mário a sua terra natal, fê-lo apresentar-lhe o que lhe havia 

prometido em carta:  

 

(4 LCC) Por que não se resolve a ver o Brasil que o Catete se esqueceu? 

Inojosa em Recife e eu em Natal seríamos os hospedeirosVenha ver estas 

coisas. Casas, vaqueiros, lobisomens, matutos, anedoteiros, capitães-mores, 

jornais – dentes-de-cação, autos Fordes...venha! 

E as igrejas da Bahia e Recife e Olinda...Tanta coisa. E teria raiva dos frades 

estrangeiros que estão vendendo mosaicos, obras de talha, velhos anjinhos 

bochechudos, cadeira de mogno, jacarandás, para a Europa. E os projetos de 

Luis Cedro e de Augusto de Lima engasgados. Lástima! (MORAES, 2010, 

p. 40-41). 

 

Como bom anfitrião, Cascudo despertou em Mário o que já latejava nas veias 

pulsantes do paulista, o desejo e a ânsia das coisas do Brasil: “Queria ver tudo, coisas e 
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homens bons e ruins, excepcionais e vulgares. Queria ver, sentir, cheirar. Amar já amo” 

(7MA, 26 jun., 1926). E sobre o Nordeste, em particular, declara: 

  

(113 MA) O Nordeste marcou em mim, na minha vida, na minha obra, sim 

tudo isso prova muito, mas não prova nada diante das infantilidades em que 

eu vivo aqui por causa dessa encantada viagem que fiz e me deixou assim. 

Às vezes, chego a me arrepender de ter ido (MORAES, 2010, p. 264). 

 

  Descrito como um bom esposo, amável com os filhos, netos e amigos, Cascudo viveu 

dias faustos, mas também difíceis, como ele mesmo relata em carta ao amigo Mário. Todavia, 

as dificuldades não o renderam, ao contrário, instigavam-no cada vez mais, já que suas 

atividades rendiam-lhe também o seu sustento: 

 

(130 LCC) Minha situação aqui é asfixiante e besta. Ganho uma miséria 

como professor e as dez pessoas da família que sustento não podem esperar 

o pão de outra parte. Nada posso nem devo solicitar ao Governo e o mesmo 

à oposição. Venho pedir-lhe que V. “persona gratíssima” em São Paulo 

consiga de algum jornal daí uma colaboração remunerada para este seu 

companheiro. Até 100 $ mensais servir-me-ão para o leite de Ana Maria. 

Poderei dar artigos de divulgação histórica, folclórica, bibliográfica, 

curiosidades, etc. (MORAES, 2010, p. 291). 
 

 

  Graças a sua sensibilidade, as dificuldades financeiras não fizeram esmaecer o seu 

talento artístico-cultural, e dada a essa peculiaridade não é por menos que Cascudo tornou-se 

um ícone da cultura potiguar e do Brasil. Foi ele quem consolidou o conceito de Cultura 

Popular e foi pioneiro na construção da chamada literatura oral, conforme relata Vicente 

Serejo em entrevista a Eleuda de Carvalho (CARVALHO, 2007). 

  Sua imensa obra é inegavelmente caracterizada pelo teor de brasilidade que emana de 

seu conteúdo. Nas cartas em estudo, verifica-se essa brasilidade na construção da Rd de 

Nordeste como será adiante analisada.
17

 

   Finalmente, após esses procedimentos, o passo seguinte foi realizar a descrição, a 

análise e a interpretação dos dados obtidos, tendo como foco a representação discursiva de 

Nordeste. 

 

                                                           
17

 Fica aqui registrado o agradecimento ao Prof. Dr. Humberto Hermenegildo de Araújo pela excelente arguição 

que destaca a importância do conceito de brasilidade, referido no decorrer deste trabalho, para a construção da 

Representação Discursiva de Nordeste, ressaltando que esse conceito é variável de acordo com as perspectivas 

de uso, sugerindo ainda um olhar mais atento para a questão de que o regional é revalorizado em função da 

brasilidade. Com indicação de  bibliografia que contribui para essa discussão, sugere a possibilidade de um 

estudo posterior em que essas observações sejam contempladas. 
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4 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

                  

 

Não podemos esquecer que dis-cursus é, originalmente, a 

ação de correr para todo lado, são idas e vindas, 

démarches, intrigas e que os espaços são áreas 

reticulares, tramas, retramas redes, desredes de imagens 

e falas tecidas nas relações sociais.  

 

Albuquerque Jr. 

             

Esta seção está organizada em três momentos: no primeiro, será analisado como o 

vocábulo Norte, nas cartas em estudo, pode ser compreendido como um termo referencial 

utilizado por Mário de Andrade e Câmara Cascudo para designar uma porção do território 

Norte que também será designado de Nordeste. No segundo e terceiro momentos, pretende-se 

descrever, analisar e interpretar a representação discursiva de Nordeste nas cartas trocadas, 

respectivamente, por Mário de Andrade e Câmara Cascudo.       

 

4.1 Designação Norte/Nordeste para uma mesma região 

 

Em conformidade com a teoria da referenciação, é pela linguagem que os objetos de 

discurso são construídos e nada é dado a priori, isto é, as coisas não são fatos instituídos 

desde sempre. A legitimidade desse discurso é tão pertinente quando, por exemplo, constata-

se que a referência ao Nordeste, tal qual se concebe na atualidade, só veio a se delinear por 

volta do início da segunda década do século XX, sob a égide de um discurso que pleiteava 

recursos financeiros para uma parte do Norte que estava sujeita às estiagens. Até onde se sabe, 

ainda não se tinha, oficialmente, no Brasil, uma região denominada de Nordeste.  

Esse termo, segundo o historiador Albuquerque Júnior (1999, p. 68), “é usado 

inicialmente para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, 

criado em 1919”. Portanto, de acordo com esse estudioso, o Nordeste, enquanto uma região 

do Brasil, surgiu a partir de um discurso institucional que buscava chamar a atenção do poder 

público federal para o problema da seca que afetava uma parte da região Norte. Entretanto, 

ainda no início da década de 1920, os termos Norte e Nordeste eram usados simultaneamente 

para designar uma mesma localização espacial.
18

  

                                                           
18

 Segundo Filgueira (2011, p. 38), “o espaço que hoje compreende a região Nordeste do Brasil, o mais antigo do 

país, em termos de ocupação demográfica e econômica, só em 1968, foi fixado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mediante o estabelecimento de uma divisão oficial do território brasileiro”. 
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É somente a partir da segunda metade da década de 1920 que a institucionalização da 

região Nordeste começa a ser gestada de forma mais efetiva nos discursos de políticos, de 

intelectuais e de artistas. Mais precisamente em 1925, Gilberto Freyre, com a publicação do 

Livro do Nordeste, atribuiu ao recorte regional Nordeste mais do que uma definição 

geográfica, natural, econômica ou política: atribuiu um conteúdo cultural e artístico 

(ALBUQUERQUE JR., 1999). 

Não é à toa que, ainda no ano de 1925, exatamente 22 de agosto, Câmara Cascudo 

utiliza pela primeira vez o termo Nordeste em carta enviada ao amigo Mário, nomeando um 

evento que seria demarcador de fronteiras para o enaltecimento dos valores e tradições da 

região que ora se institucionalizava no cenário nacional: Primeiro Congresso Regionalista do 

Nordeste, a ser realizado em 1926, em Recife. Evento de cunho artístico, cultural e político, 

organizado pelo então Centro Regionalista do Nordeste, fundado em 1924, portanto dois anos 

antes da realização do congresso e um ano depois da publicação de O Livro do Nordeste.  

O Centro Regionalista se propunha a colaborar com todos os movimentos de 

fortalecimento e defesa dos interesses da região Nordeste, promovendo eventos, conferências, 

excursões, exposições de arte e a editoração da revista O Nordeste.  

Nessa direção, pode-se dizer que foram eventos e práticas como essas que fizeram 

emergir a ideia de região Nordeste e, consequentemente, promulgar a estabilização de um 

termo para designar parte de uma dada região outrora denominada de Norte. 

Em referência às cartas trocadas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, durante o 

período de 1924 a 1944, ainda que houvesse a ocorrência de práticas e eventos denominados 

de Nordeste, os termos Norte e Nordeste serão utilizados indistintamente por ambos para 

referir-se a uma mesma espacialidade durante os 20 anos de correspondência.
19

  

Desse modo, não é de se estranhar que no estudo proposto neste trabalho, o vocábulo 

Norte apresentava-se, àquela época, como expressão linguística que era utilizada para referir-

se à região Norte em toda a sua abrangência, isto é, incluindo as porções territoriais que 

passariam, posteriormente, a ser denominadas de Nordeste.   

Nessa direção, tomando por base os estudos da referenciação, verificou-se que, nos 

fragmentos extraídos das missivas de Câmara Cascudo e Mário de Andrade, tanto a expressão 

Nordeste quanto o termo Norte exercem função referencial, uma vez que a referenciação é 

uma propriedade da linguagem que funciona como termo designativo, isto é, como uma 

                                                           
19

 Nas sequências selecionadas para análise e interpretação, foram marcadas 21 ocorrências de Norte e 33 de 

Nordeste no discurso de Mário de Andrade, já no discurso de Câmara Cascudo, foram registradas apenas 11 de 

Norte e 06  de Nordeste. 
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entidade construída no discurso para identificar pessoas, coisas, animais, lugares, eventos, 

fatos, processos, propriedades, predicações etc., existentes ou não no mundo real 

(RONCARATI, 2010, p. 58).  

Nas cartas em estudo, as duas expressões foram utilizadas para designar, àquela época, 

um lugar, uma região definida pelos seus aspectos geográficos e, principalmente, culturais que 

ora era denominada de Nordeste e ora de Norte, conforme verifica-se nas sequências 

transcritas a seguir, nas quais o locutor é o próprio Câmara Cascudo. 

 

 

18 (LCC)  

Natal, 9 de dezembro de 1925. 

 

 

[...] Aqui pelo Norte nós somos furiosamente, 

liricamente talentosos. Apontar uma falha é 

desmantelar o castelinho. E o meu veio abaixo 

como se fosse de poeira. Estou desanuviado. 

Mais lépido com a impressão de ter vencido. E 

venci uma convicção às avessas. Devo a V. Meti 

o livro de versos [num] envelope e sepultei-o no 

“inferno” da biblioteca: creia que estou 

sinceramente grato. 

 
 

31 (LCC)  

Natal, 26 de junho de 1926 

 

 

Se você vier... Com os diabos! Não há literato 

que lhe ponha um dedo ou lhe cite um livro.  V. 

vem comer, beber, respirar e ver Nordeste. 

Típico, autêntico, completo. Depois V. pode 

retomar o passo lerdo para ouvir besteiras e 

safadices dos nossos jumentos e guaxinins 

poetadores [...]  

 

 

É próprio do gênero epistolar, como se sabe, a referência no cabeçalho do texto ao 

local e à data em que o enunciado foi produzido. Nos excertos acima, a expressão designativa 

de lugar é o substantivo “Natal”. Sendo assim, dir-se-ia que se trata de uma entidade 

discursiva que poderá ser ativada ou desativada na medida em que o texto progredir.  

Nessa direção, tem-se em 18(LCC), por exemplo, a introdução do vocábulo “aqui”, 

cujo referente pode estar ancorado tanto em uma base exofórica quanto endofórica. 

Considerando como um caso de termo exofórico, tem-se uma dêixis, uma vez que se trata de 

uma expressão em que o locutor a utiliza para reportar-se ao lugar onde este se encontra no 

momento em que produz o enunciado, que seria, portanto, o lugar indicado no cabeçalho: 

“Natal”, mas também pode ser considerado como um termo endofórico, portanto um caso de 

catáfora, cujo referente seria a expressão “Norte”. 
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Então, nesse exemplo, o “aqui” funciona, ao mesmo tempo, como um termo dêitico e 

como um termo fórico, de modo que essa duplicidade funcional torna Natal e Norte duas 

expressões que remetem discursivamente a uma mesma espacialidade extralinguística. 

Todavia, é importante salientar que essa noção é construída também a partir de elementos 

radicados num processo cognitivo que implica conhecimentos inferenciais e compartilhados – 

mas sempre orientados pelas pistas linguísticas mencionadas – que liga a cidade de Natal à 

região Norte. Assim, pode-se dizer que se estar diante de uma redesignação/retematização do 

referente Natal, que mediante o recurso metonímico passa a ser uma extensão significativa da 

região Norte, portanto representando-a regionalmente. 

Em 31(LCC), na proposição “Se você vier...”, tem-se uma referência elíptica e 

correferencial (Natal) – tomando o cabeçalho como proposição inicial para a construção de 

uma cadeia referencial – e a realização de um convite feito a Mário de Andrade por Câmara 

Cascudo para vir visitá-lo, isto é, para vir a Natal. Em seguida, na proposição “V. vem comer, 

beber, respirar e ver Nordeste”, esse convite é reforçado pela gradação das locuções verbais, 

cuja construção marcada pela presença do infinitivo, impõe certa injunção ao convite 

realizado anteriormente, mas que terá como alvo um espaço agora designado/tematizado de 

Nordeste. 

Entretanto, o que parece ser a ativação de um novo referente, pode ser avaliado 

também como um caso de redesignação/retematização, cujo gatilho textual está centrado na 

construção sintático-semântica das proposições “Se você vier...” e “V. vem comer, beber, 

respirar e ver Nordeste”, em  que o argumento dêitico “você”, neste caso, remete sempre a 

um mesmo referente: Mário de Andrade; e os verbos, evocam, respectivamente, uma 

possibilidade “Se você vier...”; e sendo ela aceita, uma certeza “V. vem comer, beber, respirar 

e ver Nordeste”. 

Essa relação de condicionalidade resulta na associação de que o argumento elíptico 

Natal – tema da proposição “Se você vier...” é retematizado na proposição “V. vem comer, 

beber, respirar e ver Nordeste”, isto é, agora o objeto discursivo Natal, que na sequência 18 

(LCC), foi retematizado metonimicamente por Câmara Cascudo, de Norte; agora, pelo 

mesmo locutor, será redesignado/retematizado de Nordeste. Mediante um processo de 

assimilação e associação metonímica, visitar a cidade de Natal seria o mesmo que visitar o 

Nordeste. Portanto, no discurso, pode-se também inferir que Natal, sendo parte de um 

território, teria o papel de representá-lo enquanto região. 

Verifica-se que o locutor utilizou-se de uma estratégia de designação na qual o objeto 

de discurso pode ser reapresentado/redesignado de acordo com as condições enunciativas em 



77 
 

que o referente é introduzido no discurso. Logo, compreende-se que a expressão Norte será 

utilizada por Câmara Cascudo e Mário de Andrade como equivalente à expressão Nordeste. 

Nessa direção é que serão consideradas as sequências em que o termo Norte trará elementos 

significativos para a construção da Rd de Nordeste.  

Outra possibilidade de se confirmar que há equivalência no uso das expressões Norte e 

Nordeste é a recorrência dos dêiticos “aqui” e “aí”, respectivamente, utilizados por Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade. 

Os termos dêiticos são por natureza expressões que remetem à localização de pessoas, 

objetos, processos, eventos e atividades situados fora da materialidade textual, sendo; pois, 

termos exofóricos por definição, ou seja, “certas expressões linguísticas têm como 

particularidade que sua interpretação é inteiramente dependente do lugar ou do momento de 

sua enunciação, ou ainda da pessoa que as enuncia” (APHOTÉLOZ, 2003, p. 66), como é o 

caso das pró-formas adverbiais “aqui” e “aí”, utilizadas por Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade em vários momentos. 

Entretanto, essa compreensão não é tão pacífica, como se pôde constatar nos usos 

desses termos na correspondência de ambos, visto que em algumas situações é possível dizer 

que certas expressões prototipicamente consideradas dêiticas, como é o caso do “aqui” e do 

“aí”, aparecem em processos referenciais que também pode remeter para uma expressão 

localizada ou ancorada no próprio texto, constituindo-se em casos explícitos ou inferenciais 

de foricidade. Veja-se, por exemplo, nas seguintes sequências:  

 

 

2 (LCC)  

Natal, 25 de agosto de 1924. 

 

Desejava dá-lo numa revista daqui do Norte.  

 
 

18 (LCC)  

Natal, 9 de dezembro de 1925. 

 

Fiquei furioso.  Aqui pelo Norte nós somos 

furiosamente, liricamente talentosos. 

 
 

3 (MA) 

São  Paulo 26 de setembro, [1924]. 

 

 

Essa elisão se faz aí no Norte? 

 

 

 

37 (MA)  

São Paulo, 1 de março de 1927. 

 

 

Segunda passada o Andrade Muricí  veio aqui em casa 

me visitar e sube que ele conhece você. Me falou que 

você não pode se adapta em parte nenhuma só aí no 

nordeste, é verdade?. 
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Nessa direção, há quem defenda que uma expressão linguística pode ser considerada 

como um caso de dêixis ou como um caso de anáfora, ou de ambas, simultaneamente. Isso 

dependerá de como tal expressão poderá ser analisada em um dado evento comunicativo.
20

 

Por exemplo, considerando os cabeçalhos, também é possível atribuir a essas pró-formas a 

referência ao lugar de onde parte a enunciação ou para o lugar no qual se encontra o 

destinatário. Nesses casos, tem-se pelo recurso metonímico o mesmo processo de 

representação: a parte pelo todo, ou seja, a cidade ou o estado pela região. 

Marcuschi (2005), Cavalcante (2005), Roncarati (2010), Castilho (2010), dentre 

outros, apresentam estudos em que se verifica situação semelhante e consideram ainda que 

alguns casos de dêixis são resolvidos no próprio texto, como é o caso de dêixis textuais ou 

discursivas.
21

 

Em síntese, Roncarati (2010, p. 194) alerta que 

 

Esses casos fronteiriços sugerem que a origem egocêntrica, definida a partir 

do campo demonstrativo proximal [...] em que se situam os interlocutores, 

não deve ser interpretado somente no sentido de que os interlocutores devem 

estar localizados em um mesmo campo de visão, mas que a deiticidade pode 

ser concebida em um domínio mais abstrato, subjetivado pelas angulações e 

orientações dos propósitos comunicativos. 

 

No estudo aqui proposto, a considerar pelo gênero cartas pessoais, observou-se que a 

dinamicidade desses usos é bem notória, uma vez que foi constatado que as pró-formas 

adverbiais em análise só seriam interpretáveis quando se relacionavam com algum ponto de 

ancoragem, seja ele localizado endofórica ou exoforicamente. Nas situações em que sua 

ancoragem se situa no texto, i. e., endoforicamente, tem-se,  por exemplo, ocorrências fóricas 

do “aqui” e  do “aí”, cujos correferentes são Norte e Nordeste para este e Norte, Natal e Rio 

Grande para aquele. 

Nas situações, a princípio, prototipicamente dêiticas, as ocorrências do “aqui” e do 

“aí” tiveram sua ancoragem relacionada ao contexto situacional, i.e. 

exófórico/extralinguístico, sendo ativada pelo conhecimento partilhado por ambos sobre 

                                                           
20

 “Eu nasci em Londres e morei aqui/lá toda a minha vida”. Nessa frase, Marcuschi (2005, p. 88) considera que 

as expressões aqui/lá são dêiticas e, ao mesmo, tempo, uma anáfora, uma vez que o correferente se situa no 

texto. 
21

 Define-se a dêixis textual ou discursiva como um termo designativo empregado para sinalizar segmentos 

localizados no próprio texto. São exemplos, as expressões acima, abaixo, no próximo capítulo etc. Também são 

conhecidos como elementos coesivos denominados de organizadores textuais (APHOTÉLOZ, 2003; 

MARCUSCHI, 2005). 
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localização espacial, de modo que as duas expressões dêiticas aludem a um mesmo espaço ora 

designado Norte, ora designado Nordeste. 

Pressupõe-se, a princípio, que ao se verificar que a ancoragem desses termos se 

reporta a expressões e a espaços que são, respectivamente, rotulados e designados de Norte, 

Nordeste – ou a outros que de algum modo estão associados metonimicamente a essas 

expressões – reforça a tese de que duas expressões linguísticas diferentes foram utilizadas 

para se referir a uma mesma porção territorial. 

Elucidada essa parte inicial deste estudo, inicia-se agora o segundo momento da 

análise que diz respeito, especificamente, à construção da representação discursiva de 

Nordeste no conjunto da correspondência trocada entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade 

durante 20 anos. 

A seguir, será analisada a representação discursiva de Nordeste nas proposições-

enunciadas nas quais os termos Norte e Nordeste ocorrem. Antes, é preciso reforçar “que uma 

dada representação discursiva pode ser construída em vários pontos do texto, não 

necessariamente sucessivos” (PASSEGGI et al., p. 268) e que a representação do Nordeste 

que se configura nas cartas se constitui e se conecta a outras representações que aparecem no 

seu plano textual, tal como a representação de sertão, por exemplo. 

Para efeito de análise, optou-se por partir das categorias semânticas para o texto, 

descrevendo os elementos que as materializam no cotexto, considerando ainda que uma 

análise discursiva carece também de informações contextuais baseadas no conhecimento 

extralinguístico que se tem do objeto tematizado. 

 

4.2 Representações discursivas de Nordeste nas cartas de Mário de Andrade 

 

Conforme já explicitado, o termo Norte será compreendido semanticamente 

equivalente a Nordeste. Desse modo, verificou-se que outras expressões referenciais foram 

utilizadas por Mário de Andrade, construindo, assim uma cadeia referencial para o referente 

Norte. 

 

 

CARTA ENUNCIADO 
TEMATIZAÇÃO/ 

REFERENCIAÇÃO 
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Observa-se que de (1) a (4), a expressão terra aparece como numa espécie de 

retematização do referente Norte em construções nominais acompanhadas por modificadores  

3 (MA) 1. (1).  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?  [...] 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. 

“Norte  > sua terra > 

pedaços mesmos 

corriqueiros do Brasil > 

minha terra”  

7 (MA) 2. (2). Se lembre sempre de mim quando vir  

fotografias da nossa terra aí dos seus lados.... 

“nossa terra” 

7 (MA) 3. (3). 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. 

“bandas do norte” 

24 (MA) 4. (4). Que desejo me dar de parar numa terra 

mansa como a de vocês, sem essa agitação 

louca e interesseira de cidade grandona. 

“terra mansa” 

98(MA) 5. (5). Mas [ilegível] não [pude] inteiramente feliz 

porque nem a imagem da criança que me vinha 

desses nortes se libertava das assombrações 

atrozes da terra em seca onde ele para. [...] e 

chova sobre a terra do Nordeste pela Graça 

desse menino. 

“desses nortes > terra em 

seca > a terra do 

Nordeste” 
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que alteram semanticamente o seu sentido, interpretado como um lugar, uma região, e não 

mais como terra em seu sentido literal.  

Em (1), o pronome possesivo “sua”, modificando o referente “terra”, explicita a 

intenção de Mário em informar que o Norte não é sua região de origem, de nascimento. 

Entretanto, em (1) e (2), respectivamente, através das anáforas correferenciais “minha terra” e 

“nossa terra”, o uso dos possessivos “minha” e “nossa” deixa claro para o coenunciador o 

desejo de Mário de Andrade de pertencimento a esse espaço quando, por meio desse recurso 

linguístico, a terra de Câmara Cascudo passa a ser também a sua terra. 

Ainda em (1), o Norte é recategorizado na expressão “pedaços mesmo corriqueiros do 

Brasil”. Mas é justamente essa afirmação do Norte como pedaços de Brasil que torna a terra 

de Câmara Cascudo também terra de Mário de Andrade, pois o enunciado “Minha terra é 

ainda o Brasil” pode ser facilmente parafraseável por “O Norte é ainda o Brasil”, 

considerando a cadeia referencial Norte > sua terra > pedaços corriqueiros de Brasil > minha 

terra. 

As ocorrências partitiva e especificadora, respectivamente, nas construções nominais 

“bandas do norte” em (3) e “desses nortes” em (4), reforçam e especificam um espaço 

geográfico dentro do próprio Norte. Ao longo da correspondência, é possível verificar que o 

Norte que Mário deseja conhecer, e que é alvo de inúmeros convites feitos por Cascudo para 

que venha viver a experiência in loco, e não apenas vivê-la por imagens e fotografias, perfila 

um modelo de um espaço que ainda se resguarda das agitações dos centros urbanos, tal como 

se verifica com a qualificação “mansa” e “sem a agitação louca e interesseira de cidade 

grandona” atribuída ao referente “terra” em (3), e que, pela analogia, atribui-se tais 

características à terra de Câmara Cascudo.   

Em raríssima passagem, a terra de Câmara Cascudo não se apresenta com 

qualificativos positivos aos olhos de Mário. Em (4), ela é o espaço da seca atroz que o torna 

infeliz porque atormenta a sua população, em especial, a família de Câmara Cascudo. 

Todavia, essa circunstância não prevalece na avaliação de Mário de Andrade acerca desse 

espaço que ele ama, enaltece e o toma como parte integrante do seu ser brasileiro, conforme 

se pode verificar nas predicações abaixo: 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

Verifica-se a intensa subjetividade de Mário na marcação dos verbos e locuções 

verbais conjugados em primeira pessoa: “hei de morrer”, “adoro”, “tenho de ver”, “gosto”, 

“vivo”; e na carga semântica desses verbos (neste caso, inclui-se também o verbo em terceira 

pessoa “caiu”), cujos argumentos objetivos têm como escopo um espaço desejado que ora é 

designado de Norte, ora designado de Nordeste. Observe-se ainda que na locução “tenho de 

ver”, a modalização do verbo ter marca uma obrigatoriedade quase que vital, uma necessidade 

que se explica pela importância que esse espaço tem para a vida e a obra de Mário de 

Andrade: “Mas o Norte faz de tal forma coincidir meu corpo com minha alma “O Nordeste 

marcou em mim, na minha vida, na minha obra”.  

A sentença “meu desejo era acabar meus dias no Norte” é uma paráfrase da sequência 

(6), confirmando a tese de que duas expressões referenciais – Norte e Nordeste – são 

utilizadas, indistintamente, para referir-se ao um mesmo espaço que por suas características 

torna-se o objeto que não só pacifica o homem Mário: “só aí eu poderia ter a verdadeira paz 

de mim que eu carecia e ingenuamente penso que mereço”; mas o alimenta enquanto artista: 

“E aliás minha obra se eu a construir mostrará esse apelo do Norte”. 

Em outros enunciados vemos a reiteração do apego de Mário por essa região: 

CARTA PREDICAÇÕES 

64 (MA) 6. 6. [...] meu coração caiu no Nordeste e se Deus me der dinheiro é lá que 

hei-de morrer! 

83 (MA) 7. 7. 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 [...] 

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.  E essa é a verdade. E aliás minha obra 

se eu a construir mostrará esse apelo do Norte [...]. 

113 (MA) 

 

8. 8. [...] mas adoro esse Nordeste muito... 

[...] vou porque tenho de ver o Nordeste outra vez ... 

O Nordeste marcou em mim, na minha vida, na minha obra .... 

[...] nem chegarei nunca a lhe mentir que só gosto do Nordeste.  

[...] acho que nada existe no Nordeste igual à gostosura de                    

Belém. Mas não é Belém que eu vivo, é o Nordeste. 
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EXEMPLOS 

 13 (MA) “Se a minha adesão vale de alguma coisa aí vai sincera com uma enorme sodade 

mandada pra esse Nordeste que amo como eu mesmo, que sou eu.” 

 

83 (MA) “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.” 

 

109 (MA) “Não sei se já lhe contei que estou vivendo em pleno Nordeste.” 

 

113 (MA) “[...] acredite que não é só você e sua gente que eu adoro mesmo, mas adoro esse 

Nordeste muito, onde vivi dias dos mais felizes dos mais completos da minha vida,[...]” 

 

Numa ordem gradativa, Mário vai esboçando a dimensão do seu interesse, do seu 

apego pelo Nordeste. Ganham particular relevância as predicações nas quais os verbos 

“amar”, “ceder”, “viver” e “adorar” configuram essa intenção do intelectual paulista. Em 

13(MA), por exemplo, a predicação da comparação “que amo”, na qual se tem uma retomada 

anafórica por meio de um relativo (que>Nordeste), e o elemento comparante “eu mesmo”, 

ratificam a intensidade do sentimento de pertencimento de Mário a esse espaço devido ao 

efeito de sentido que essa construção causa: o Nordeste está impregnado no escritor Mário de 

Andrade. Isso se confirma, por exemplo, em 109 (MA), quando, ao dizer ao amigo potiguar 

que está escrevendo o livro Na pancada do Ganzá, declara que está “vivendo em pleno 

Nordeste”. 

Essa relação de apego que Mário estabeleceu com o Nordeste nasce em meio a um 

contexto histórico que vivenciava um período de valorização da cultura nacional como 

dispositivo de legitimização da brasilidade. Nessa direção, verifica-se que a representação de 

Nordeste que se configura no discurso de Mário de Andrade ao longo da correspondência 

trocada com Câmara Cascudo está relacionada a esse fato. 

Assim, constata-se que a construção da representação de Norte/Nordeste, enquanto 

espaço de brasilidade, encontra-se marcada isotopicamente em quatro cartas com as 

predicações “tenho uma fome pelo Norte”, em 3(MA)”; “Tem momentos em que eu tenho 

fome, mas positivamente fome física, estomacal de Brasil agora”, em 7(MA); “Quanta 
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saudade e quanta fome de rever e regozar”, em 72(MA); e “minha vista vê com fome” em 

83(MA). Com isso, Mário instaura a “metáfora da fome” como uma referência à necessidade, 

quase vital – conforme já se disse – não apenas de reconhecer, mas também de vivenciar os 

aspectos arquitetônicos, culturais e linguísticos do Nordeste. 

Nessa direção, segue-se a análise de 7(MA), num enunciado mais expandido, no qual 

outras categorias colaboram para a construção da Rd de Nordeste como espaço de brasilidade. 

 

CARTA ENUNCIADO CATEGORIAS 

7(MA) 9. 9. Meu Deus! Tem momentos em que eu 

tenho fome, mas positivamente fome 

física, 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 

sentimento em mim que não separo nem 

seleciono. Queria ver tudo, coisas e 

homens bons e ruins, excepcionais e 

vulgares. Queria ver, sentir, cheirar. 

Amar já amo. Porém você compreende, 

Luís, este Brasil monstruoso, tão 

esfacelado, tão diferente, sem nada nem 

sequer uma língua que ligue tudo, como é 

que a gente o pode sentir integrado 

caracterizado, realisticamente? 

Fisicamente? Eu quando me penso 

brasileiro, e você pode ter certeza que 

nunca me penso paulista, graças a Deus 

tenho bastante largueza dentro de mim pra 

toda esta costa e sertão da gente [...]. 

Modificadores 

dos referentes 

Predicação 

 

“física” 

“estomacal”  

“monstruoso” 

“esfacelado” 

“diferente” 

“sinto” 

“me 

alimento”  

“queria ver” 

“sentir” 

“cheirar” 

“amo” 

“pode sentir” 

 

Modificadores 

dos processos 

 

“integrado” 

“caracterizado” 

“realisticamente” 

“fisicamente”. 
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Em (9), com o conectivo “mas”, Mário retoma a metáfora da fome já aludida em 

3(MA), porém não se trata de fome como desejo apenas, pois os qualificativos “física e 

estomacal”, modificando o referente fome, se encarregam de deixar claro para o alocutário 

que se estava falando de fome no sentido de necessidade de comer.  E essa fome é “fome de 

Brasil” – como espaço físico que deve ser degustado e experimentado, isto é, vivenciado por 

meio das nossas percepções sensoriais. Mário expressa ao utilizar os verbos: “Queria ver, 

sentir, cheirar, amar já amo”. 

Na proposição “sinto que é dele que me alimento”, fica bastante evidente essa ideia, 

uma vez que os verbos “sentir” e “alimentar”, conjugados no presente do indicativo, reforçam 

a certeza dessa necessidade perceptiva e produzem um efeito de sentido que confirma a 

metáfora da fome de Brasil, uma vez que o referente Brasil retomado por “dele” é tema da 

predicação “me alimento”. 

Sem desfocalizar o objeto de discurso “Brasil”, é introduzido o referente “norte”, 

como uma extensão significativa do espaço brasileiro e que, por meio de um processo de 

assimilação metonímica, pode-se inferir que Mário de Andrade também tem fome de 

conhecer e explorar. Portanto, não se trata de novo referente, mas de uma retematização do 

referente Brasil. Dessa maneira, o Norte é representado discursivamente como uma porção 

significativa de Brasil e, por integrar o território brasileiro, também deve ser valorizado e 

reconhecido. 

Essa valorização passa pelo desejo de Mário de Andrade de conhecer elementos que 

pertençam a esse espaço. Esses elementos estão perspectivados no pronome substantivo 

“tudo” e nos substantivos “coisas” e “homens”, por exemplo, que atuam como complementos 

verbais na proposição “Queria ver tudo, coisas e homens bons ou ruins” e, por meio do 

recurso da elipse, na proposição “Queria ver, sentir, cheirar.”, revelando, desse modo, a ânsia 

de Mário em demonstrar que compreende o “norte” como espaço brasileiro palpável e real 

que deve ser sentido e vivenciado por brasileiros, como ele, que ainda desconhecem essa 

porção de Brasil.  

Todavia, a proposição seguinte iniciada com o conectivo “Porém” e com a atribuição 

dos qualificativos “monstruoso”, “esfacelado”, “diferente” – modificados semanticamente 

pelo advérbio de intensidade “tão” –  referente a Brasil, requer do interpretante a ativação de 

seu conhecimento de mundo para entender que Mário quer revelar, conotativamente, que a 

monstruosidade aludida diz respeito à enorme extensão territorial do Brasil, composta por 

regiões com características e especificidades próprias. Por esse motivo, apresenta-se, aos 

olhos de Mário, “tão diferente” e “tão esfacelado”. Portanto, para que se possa senti-lo 
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“íntegro”, “caracterizado”, “realisticamente” e “fisicamente”, é necessária a vivência de seus 

diferentes espaços, dentre eles, o Norte
22

 - que, agora retematizado de “costa e sertão” – deve 

ser considerado como parte constituinte da ideia de Brasil. 

Diante disso, é pertinente a passagem em que Mário de Andrade, ao comentar sobre o 

Congresso Regionalista
23

, evidencia a importância do Nordeste para a questão da brasilidade.  

 

CARTA ENUNCIADO MODIFICADORES 

13 (MA) 7 10. A primeira de todas as teses 

devia ser: Contribuição do 

Nordeste para a constituição da 

Brasilidade psicológica, 

econômico-social, linguística e 

artística. 

“primeira” 

“psicológica” 

“econômica-social” 

“linguística” 

“artística” 

              

Observa-se, em (10), que a operação de aspectualização expressa pelos modificadores 

dos referentes e a marcação de uma predicação modalizada pelo verbo “dever”, com o seu 

sentido convencional de “obrigatoriedade”, estabelecem uma atribuição prioritária (primeira) 

e uma responsabilidade formalista (psicológica, econômico-social, linguística e artística) ao 

Nordeste para a constituição da brasilidade. Com isso, percebe-se a intenção de Mário de 

Andrade de registrar o quanto é necessário e urgente o reconhecimento do Nordeste como 

espaço que também integra um Brasil caracterizado como “monstruoso”, e, por isso, 

“esfacelado” e “diferente”.  

Os elementos formadores dessa brasilidade também vão figurar, por exemplo, em 

enunciados nos quais os vocábulos Norte, Nordeste, nordestino(a) terão como escopo 

manifestações de diferentes aspectos da cultura relacionadas àquele espaço: sejam eles 

relativos a questões atinentes à linguagem,  a melodias, à literatura, a hábitos da terra, aos 

habitantes e suas singularidades; e também  a aspectos relacionados à paisagem física. Essa 

representação pode ser averiguada nos exemplos apresentados a seguir, nos quais se observam 

enunciados em que há a ocorrência dessas manifestações culturais.  

                                                           
22

 No contexto histórico daquela época, é salutar lembrar que se vivenciava, nos movimentos artísticos e 

culturais, a busca pela construção de elementos identitários forjadores de uma autêntica brasilidade.  
23

 Referência ao 1º Congresso Regionalista do Nordeste, evento realizado em Recife, entre 7 e 11 de fevereiro de 

1926. Mário de Andrade recebeu de Câmara Cascudo o convite-programa desse evento.  
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Exemplos 

3 (MA) 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  

 

13 (MA). II: Contribuições linguísticas do nordeste para a língua geral do Brasil 

(lexiologia, fraseologia, sintática, modismos expressionais). III: Folclore nordestino. 

 

34 (MA) Esta é só um pedido. Desculpe. Você por acaso conhece a melodia de alguns 

aboiados aí no Norte? 

 

37 (MA) 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:  

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? 

 

59 (MA) Quanto à arquitetura do “Etnografia Tradicional do Nordeste Brasileiro” achei 

muito boa, sempre contando com o livro “Literatura Oral”  que virá completá-lo depois. 

 

64 (MA) Quanto à casa: Deixe a família  morando nela, está claro.  A cerca, as casas aí não 

são separadas por cercas, não sei se conviria... Não choca por demais os hábitos da terra?  

Converse aí e resolvam se se faz ou não.  Em todo caso quereria que fosse baixa, se for 

feita, pra todos os nordestinos poderem entrar. Minha casa não é senão de todos os 

nordestinos, principalmente dos outlavos, cantadores, coqueiros, dançadores de Bumba a 

fandango, catimbozeiros e cangaceiros. 
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[...] Sem coqueiros não poso viver no Nordeste. Com cerca ou sem ela mande plantar meus 

coqueiros e avise o inquilino que não deixe  o filho dele estragar as plantinhas novas. 

 

66 (MA) Você sabe a trabalheira prodigiosa que está me dando o livro sobre o Nordeste. 

 

78 (MA) E me diga uma coisa:  você não conhece aí pelo Nordeste gente bem abalisada 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.  

 

101 (MA) Pretendo este ano terminar meus estudos sobre o livro do Nordeste, e escrevê-lo 

no ano que vem. 

 

113 (MA) 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. 

 

114 (MA) Depois farei logo o estudo sobre Música Cantada, indicando as relações da 

poética e da música nordestinas, constâncias melódicas, formas, etc. Talvez um estudo 

sobre o romanceiro, mas isto ainda não sei. A propósito, sempre venho esperando aquele 

livro de você sobre a poesia popular nordestina que já esteve aqui em minhas mãos, e você 

mandou pedir outra vez. 

 

123 (MA) Se você não conseguir o livro, o que é um verdadeiro desastre, não podia refazer 

a parte essencial? O estudos sobre a poética nordestina, dando exemplos inéditos colhidos 

por você. 

 

128 (MA) Não prometo, não posso prometer nada a respeito do seu estudo sobre poética  

nordestina, você é que está na obrigação moral de fazer o estudo, de refazer o livro e de o 

mandar pra mim. 

[...] 

Deixe a poética nordestina pra depois, mas não me deixe sem alguma comunicação sobre a 

pronúncia potiguar... 
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131 (MA) Você tem todos os seus conhecidos e amigos do seu Estado e Nordeste pra pedir 

informações. [...] 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. 

 

151 (MA) Não fui menino a quem contassem estórias, só me lembro de “Capineiro de meu 

Pai” e assim mesmo porque tenho ele em versão... nordestina. 

 

Vê-se que o Nordeste foi para Mário de Andrade uma espécie de campo frutífero para 

sua pesquisa sobre a constituição da brasilidade. É de lá que ele recolhe uma significativa 

gama de informações que darão suporte a sua obra e, para tanto, a contribuição de Câmara 

Cascudo, como informante nativo daquela região, foi deveras importante para que isso viesse 

a acontecer. É o próprio Mário que reconhece esse feito em carta de 10 de maio de 1934:  

 

[..] você e uns poucos mais que conhecem a matéria e poderão evitar os 

possíveis erros, e serão na certa numerosos, que eu fizer, pois que não vivo 

aí e por mais que estude o Nordeste nos livros, não sou daí, não tenho o uso 

diurno daí, aquela familiaridade  íntima que saberá dizer cortantemente o 

certo. (MORAES, 2010, p. 256). 

 

 

Portanto, a Rd de Nordeste no discurso constituído nas cartas de Mário de Andrade 

concentra-se em três momentos que, só por questões metodológicas, são assim divididos: o 

sentimento de apego e pertencimento; o desejo de vivenciar e sentir a região; o levantamento 

de elementos configuradores da região. Os três momentos colaboram para a construção de 

uma Rd de Nordeste mais ampla, tida como um espaço de brasilidade, espaço marcado, 

principalmente, pelas singularidades do discurso de Mário, projetado no seu desejo de apego e 

pertencimento a um espaço que se caracteriza como um lugar que é, notadamente, no seu 

discurso, configurado como espaço das mais genuínas e autênticas manifestações da cultura 

brasileira. 
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4.3 Representações discursivas de Nordeste nas cartas de Câmara Cascudo 

 

Nas 94 cartas escritas por Câmara Cascudo a Mário de Andrade, apenas em seis delas 

o termo Nordeste aparece, conforme se verifica nas sequências abaixo selecionadas: 

 

CARTAS ENUNCIADOS 

 

10 (LCC) 

1. 1. Remeto um convite para o Primeiro Congresso 

Regionalista do Nordeste.   

 

10 (LCC) 

2. 2. Não me esquecerei do seu pedido. Mandarei copias do 

Lendas e tradições . E sabe que V. está citado?  Pois é. Nas 

“Lendas de origem portuguesa” (quer dizer europeia) cap. 

C., do estudo “Lendas do Nordeste” transcrevo o final de 

sua conferencia no Automóvel Clube. Recorda-se?. 

 

31 (LCC)  

 

3. 3. Se você vier... Com os diabos! Não há literato que lhe 

ponha um dedo ou lhe cite um livro.  V. vem comer, beber, 

respirar e ver Nordeste. Típico, autêntico, completo.  

 

57 (LCC)  

 

4. 4. Gustavo barroso esteve aqui em casa. Passou um dia com 

a mulher e os garotos.  Ficou contente como o diabo porque 

eu lhe disse que V. considerava os trabalhos dele 

insubstituiveis para o conhecimento do folclore do Nordeste 

brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

133 (LCC)  

 

5. 5. Andei batendo livros e, na forma do costume, 

incomodando Paris, Berlim, Lisboa, Madeira, etc. Nada de 

antecedentes. Todos os cantos de improvisação são 

acompanhados durante o verso. Há voz e há musica 

instrumental. No Nordeste não há.  Hoje recebi uma 

informação de Funchal onde há desafio em quadras, como 

no velho sertão de outrora. Nada que se pareça com nossos 

cantadores. Enfim, depois de citar canto amebeu e outras 

sublimidades, calei-me. Que me diz você sobre o causo?  

Em Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul o desafio é 

acompanhado durante o canto. Constituímos uma curiosa 

exceção. E de onde teria vindo esse processo? O canto aqui 
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funciona como declamação, quase sem solfa. Este pontinho 

fixei mais ou menos mas não foi possível articular a ausência 

de acompanhamento. É uma criação regional?  

140 (LCC)  

 

6. 6. Agora, se me permite, aqui está um “caso”. Estou, como 

você sabe, traduzindo para a “Brasiliana” daí, o Travels in 

Brasil de Henry Koster que é ainda o melhor livro que se 

escreveu sobre o Nordeste, como documentação, amplitude 

e honestidade. 

 

 

Observa-se que, em todas as ocorrências, o termo Nordeste apresenta um valor 

locativo, projetado, sobretudo, pelos aspectos culturais que o caracterizam: em (1) como lugar 

de um evento; em (2,) (4), (5) e (6) pela produção bibliográfica atinente a lendas, ao folclore, 

à música e aos instrumentos musicais relacionada àquele espaço. Em todas essas ocorrências, 

a cultura ganha relevante destaque na projeção da Rd de Nordeste no discurso de Câmara 

Cascudo. 

Nessa direção, poder-se-ia dizer que a operação de modificação em (3), ao alterar o 

sentido do referente Nordeste com os qualificativos “típico”, “autêntico” e “completo”, 

constroem uma representação discursiva de Nordeste em torno da ideia de legitimitade e 

autenticidade, projetando, em síntese, a melhor e mais precisa definição do que representava 

discursivamente os elementos da cultura do Nordeste no cenário brasileiro para Câmara 

Cascudo, ou seja, tem-se nesse enunciado a Rd de Nordeste como espaço de uma cultura 

legítima e autêntica, constitutiva da brasilidade, conforme se observa nas cartas 5(LCC) e 

51(LCC), nas quais Câmara Cascudo alude a elementos conhecidos da cultura nordestina 

relacionados à fauna, a tipos e festas populares específicas daquela região: 

 

Ainda em (3), a predicação paralelística “V. vem comer, beber, respirar e ver 

Nordeste” conota os efeitos de sentido que tais verbos expressam no sentido de que a cultura 

nordestina se caracteriza pelo conjunto de sensações que podem ser experimentadas pela 

CARTA REFERENTE MODIFICADORES DO REFERENTE 

5 (LCC) Vaqueiro  Legítimo 

5 (LCC) Cardeiro Autêntico e virgem de filmes 

51 (LCC) Vaquejada Típica 
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gustação, pelo olfato e pela visão, conforme se verifica, por exemplo, nas seguintes 

sequências: 

 

CARTA ENUNCIADOS QUE EVOCAM CENAS NORDESTINAS 

 

4(LCC) 

 

7. 7. Venha ver estas coisas. Casas, vaqueiros, lobisomens, matutos, anedoteiros, 

capitães-mores, jornais – dentes-de-cação, autos Fordes... venha! 

  E as igrejas da Bahia e Recife e Olinda... Tanta coisa. 

 

5 (LCC) 

8. 8. Receba e mire o Rio G. do Norte. O vaqueiro legítimo, um cardeiros 

autêntico e virgem de filmes e a Fortaleza dos Santos Reis Magos cuja história 

V. encontrará no livreco que lhe mandei e que escrevi. 

 

12 

(LCC) 

9. 9. Perdoe V. o papel. Estou no meio de vaqueiros e cantadores. Não há luz 

elétrica. A coisa que lembra, e detestavelmente, o progresso, é o meu Ford que 

está parado debaixo do telheiro. Não posso mandar-lhe fotografia dessa terra 

admirável. Deus inda há de fazê-lo vir até aqui para que V. fique sertanejo toda 

vida e mais seis meses. E que sensação de paz... à mesa de jantar sentamo-nos 

30 pessoas. Os criados, vaqueiros, tangedores, os convidados, a gente de fora e 

o curador de rasto ficaram reunidos. Antes do prato de peixe, d‟água do açude, 

o dono da casa rezou e aqueles homens se ergueram rezando também... E que 

noitada!... E as “prosas”. Quanta coisa linda... Se V. estivesse aqui ouvindo o 

cantador e as histórias dos vaqueiros. E os cigarrões de palha e a tigela de café 

com rapadura do Cariri? 

23 

(LCC) 

10. Fiquei desolado sobre a sua não vinda. Tantos planos... já estava o quarto 

separado e um programa estupendo de ver-se. V. verá Natal mesmo, o homem e 

a terra vermelha do Sertão tal qual vivem 

51 

(LCC) 

11. Aqui em nosso Rio Grande V. visitará comodamente tudo que se fizer. 

Arranjei uma vaquejada típica. 

 

De (7) a (11), consoante discutido em Lima (2009) e Lima e Feltes (2013), tem-se 

sequências que, embora não apresentem uma referência explícita ao Nordeste, é possível 

constatar a apresentação, ao alocutário, da descrição de fatos, acontecimentos e paisagens que 

evocam cenários típicos desse espaço, ancorados, por exemplo, em expressões referenciais 

que, no contexto das cartas em estudo, podem ser comumente associadas a denominações de 

tipos, de práticas ou de artefatos culturais e gastronômicos pertinentes a esse espaço, como as 
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ocorrências na sequência (7): vaqueiros, lobisomens, matutos, anedoteiros, capitães-mores, 

jornais – dentes-de-cação, igrejas da Bahia, de Recife e Olinda, mosaico, obras de talha, 

anjinhos bochechudos, cadeira de mogno, jacarandás; e na sequência (8): vaqueiro, cardeiro, 

Fortaleza dos Reis Magos; em (9), prato de peixe, d‟água do açude, cigarrões de palha, tigela 

de café com rapadura do Cariri; em (10); o homem e a terra do sertão; em (11), a vaquejada.  

As predicações que se constroem em torno de verbos e locuções verbais no 

imperativo: “Venha ver” (7), “Receba e mire” (8), ao denotarem mais do que um convite e 

sim uma obrigação, um dever, revelam o quanto a cultura desse espaço representava para 

Câmara Cascudo: algo que deveria ser conhecido por pessoas influentes de outras regiões do 

Brasil, assim como o era Mário de Andrade para o potiguar àquela época dos acontecimentos 

culturais no eixo Rio-São Paulo. Assim, demonstra-se, por meio dessas predicações, o 

empenho do folclorista potiguar em trazer o intelectual paulista para conhecer esse Nordeste 

que também está projetado nos elementos visuais olfativos e gustativos de práticas culturais 

sugeridas pelos cenários descritos em suas cartas.  

Assim, no conjunto dessas cartas enviadas a Mário de Andrade, é possível 

averiguarmos uma Rd de Nordeste vinculada à valorização do elemento popular, das tradições 

e costumes, mais especificamente, relacionados ao homem sertanejo, como no cenário que 

Câmara Cascudo descreve em 12(LCC): “[...] A coisa que lembra, e detestavelmente, o 

progresso, é o meu Ford que está parado debaixo do telheiro [...]”; o modificador verbal 

“detestavelmente” impregna ao ato de lembrar uma sensação de desprazer no sentido de 

recusar o progresso que está chegando às terras potiguares em detrimento da manutenção de 

uma sociabilidade arraigada a práticas sertanejas (“estou no meio de vaqueiros e cantadores”),  

como as descritas na sequência abaixo: 

 

 

CARTA ENUNCIADO 

12 (LCC) 12. E que sensação de paz... à mesa de jantar sentamo-nos 30 pessoas. Os 

criados, vaqueiros, tangedores, os convidados, a gente de fora e o curador de 

rasto ficaram reunidos. Antes do prato de peixe, d‟água do açude, o dono da 

casa rezou e aqueles homens se ergueram rezando também... E que 

noitada!... E as “prosas”. Quanta coisa linda... Se V. estivesse aqui ouvindo 

o cantador e as histórias dos vaqueiros. E os cigarrões de palha e a tigela de 

café com rapadura do Cariri?  
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A vivência de um costume típico da cultura sertaneja, descrita no enunciado da carta 

12(LCC), talvez seja uma das razões que motivaram Câmara Cascudo a atribuir, na mesma 

carta, por meio da operação de modificação, o qualificativo “admirável” ao referente “terra”, 

que antecede essa descrição. O substantivo “terra”, em um processo anafórico, pode ser 

analisado como retomada da expressão locativa “no meio de vaqueiros e cantadores”, e, nesse 

sentido, pode-se dizer que se está diante de um processo de designação e redesignação 

referencial: no meio de vaqueiros e cantadores > terra admirável. Portanto, estar no meio de 

vaqueiros e cantadores é estar em uma terra admirável.  

O cenário que se apresenta, em seguida, para essa “terra admirável”, isto é, para a terra 

de vaqueiros e cantadores, evoca cenas tipicamente nordestinas, conforme já foi mencionado. 

Todavia, é preciso ressaltar que, na maioria das vezes, essas cenas nordestinas são também 

cenas do sertão. Desse modo, tem-se uma Rd de Nordeste bastante conectada à Rd de sertão. 

Em estudo realizado por Passeggi (2012), verificou-se que o vocábulo sertão aparece 

em 15 cartas de Câmara Cascudo, registrando 23 repetições
24

. Portanto, registram-se mais 

ocorrências do termo sertão do que do próprio termo Nordeste. Essa recorrência é, sem 

dúvida, sintomática para a Rd ora analisada, uma vez que o sertão ao qual se faz referência é o 

sertão de uma região específica: O Nordeste. 

Entretanto, o sertão nordestino de Câmara Cascudo não é o sertão, mas é um sertão 

específico tal qual ele apresenta no poema Não gosto de sertão verde, anexo à carta 29. 
25

 

Esse sertão é construído, discursivamente em suas cartas a Mário de Andrade, como 

um espaço que precisa resistir às influências externas, configurando-se preso às tradições, 

marcado por um sertão vermelho, dos cantadores e aboiadores, conforme se verifica nas 

sequências seguintes: 

 

O SERTÃO DO NORDESTE: ESPAÇO AUTÊNTICO DE BRASILIDADE 

CARTA SEQUÊNCIAS 
OPERAÇÃO DE 

(RE)TEMATIZAÇÃO 

31 (LCC) 13 Se o sr. Gui  quisesse reconstruir 

devia conhecer uma raça que ainda 

não está cantada e sim fixada  - o 

sertanejo [...] porque o sertão  está 

SERTÃO> NORTE > 

NORDESTE 

                                                           
24

 Dessas 23 ocorrências, foram selecionadas as passagens das cartas 31 e 33 porque são significativas para a 

análise aqui realizada. 
25

 Ver páginas 70-71 desta tese, nas quais consta este poema na íntegra. 
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morrendo engolido pelos açudes, 

pisado pelo Ford, cego pela lâmpada 

elétrica”. (LCC, 31) 

 

Na mesma carta: 

 

A casa grande derribou-se.  Agora 

inaugura-se o estilo bolo de noiva 

com requififes e pendurucalhos nas 

paredes.  Vaqueiros? Sumiram-se. 

Estamos comprando zebu, caracu, 

hareford etc. Bicho de comer em 

cocho e beber parado. Não sabe ouvir 

aboio nem corre no fechado da 

caatinga. Morre a vaquejada e com 

ela duzentos anos de alegria 

despreocupada e afoita. E é pena que 

o sr. Gui, vindo ao Norte, fique nas 

unhas de meninas recitadeiras e de 

garotos mastigadores de pós de 

arroz... (LCC, 31) 

 

Se V. [você] vier... Com os diabos ! 

Não há literato que lhe ponha um 

dedo ou lhe cite um livro.  V. vem 

comer, beber, respirar e ver 

Nordeste. Típico. Autêntico. 

Completo.  

               

Em (13), a predicação com o verbo “dever”, funcionando como auxiliar modal de 

“conhecer”, marca a obrigatoriedade de se atribuir ao sertão o valor que lhe foi confiscado no 

que diz respeito à questão da brasilidade. Nessa direção, tal como nas cartas de Mário, a 

retematização é uma categoria relevante para a construção da Rd de Nordeste enquanto 

espaço autêntico de brasilidade, uma vez que o objeto discursivo “sertão” é atualizado a partir 
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de duas designações: Norte e Nordeste.  Desse modo, tem-se uma cadeia referencial na qual 

as nomenclaturas “sertão>norte>nordeste são utilizadas para se referir a um mesmo espaço. 

Esse processo corrobora a tese de que a “típica, autêntica e completa” brasilidade do 

Nordeste no discurso de Câmara Cascudo, encontra-se fixada no sertão, que estava ameaçado 

pelo sopro da modernidade. Paradoxalmente, essa ameaça, naturalmente, instiga o processo de 

preservação desse espaço. Observe, por exemplo, como essa realidade se constrói através da 

operação de analogia, extraída da seguinte carta: 

 

CARTA SEQUÊNCIA ANALOGIA 

33 (LCC) O sertão está morrendo de progresso e os termos 

bons e saborosos vêm à tona como náufragos 

teimosos 

O sertão está morrendo 

como náufragos 

teimosos 

 

A relação de analogia permite destacar os atributos positivos do sertão, colocando-os 

em relação com o objeto “náufragos teimosos”. Nessa assimilação metafórica, o elemento 

comparativo “náufragos”, que contém em si a ideia de sobreviventes, é modificado 

semanticamente pelo qualificativo “teimosos”, reforçando a ideia de resistência sugerida na 

passagem “os termos bons e saboroso vêm à tona”. Essa resistência é, discursivamente, 

marcada por meio dos modificadores qualificativos “bons e saborosos” e pelo modificador 

modal “à tona”, relacionados, respectivamente, ao referente “termos” e ao verbo “vem”. 

Assim, instaura-se, no discurso de Câmara Cascudo, com bastante força significativa 

para a construção da Rd de Nordeste enquanto espaço de brasilidade, a isotopia do “sertão que 

morre” a partir de duas predicações que, até do ponto de vista estrutural, são idênticas: 

 

CARTA PREDICAÇÃO 

31 (LCC) [...] o sertão está morrendo engolido pelos açudes, pisado pelo Ford, 

cego pela lâmpada elétrica. 

33 (LCC) O sertão está morrendo de progresso e os termos bons e saborosos vêm à 

tona como náufragos teimosos 

 

A essas predicações, de teor metafórico, juntam-se ainda as predicações dos 

enunciados que constam também em LCC(31): “A casa grande derribou-se”; “Vaqueiros? 

Sumiram-se.”; “Morre a vaquejada”, cujos verbos fazem emergir o sentimento de que a 
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cultura sertaneja está desaparecendo e, no seu lugar, uma outra – não  autêntica e muito 

menos típica – está  ameaçando-a. 

Os efeitos de sentido gerados por tais predicações, nos contextos em que aparecem, 

colaboram de forma incisiva para a construção de uma Rd de Nordeste atrelada à concepção 

de que o sertão nordestino é um espaço culturalmente importante para a constituição da 

brasilidade que se buscava nos movimentos artístico-culturais naquele período, pois à ideia de 

morte instaurada se projeta outra: a ideia de resistência das tradições ligadas às práticas 

sertanejas que devem ser perpetuadas no discurso constitutivo da brasilidade, ou seja, a 

percepção de que o progresso está minando o sertão, aciona um desejo de manutenção dessa 

cultura
26

, seja por meio da linguagem, da culinária ou do aspecto natural ou arquitetônico, 

conforme já mencionado neste tópico.  

Portanto, a Rd de Nordeste como espaço cultural autêntico e legítimo, construtor da 

ideia de brasilidade, será tomada como uma Rd mais ampla que, simultaneamente, comporta e 

é construída por Rds mais pontuais que tomam o Nordeste como espaço do folclore, das 

tradições e dos costumes do sertão avesso ao sopro de modernidade que pairava àquela época 

da história cultural brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Com efeito, esse desejo foi posto em prática num esforço contínuo, tanto por parte de Câmara Cascudo quanto 

por parte de Mário de Andrade, a julgar pela doação de ambos na constituição de um acervo cultural e literário 

que não se resguardou do anonimato e contribuiu para manter acesa a cultura e as tradições do Nordeste. 
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RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A publicação das cartas trocadas por Câmara Cascudo e Mário de Andrade, sem 

dúvida, logo se tornou em rico material para a realização de pesquisas em diversas áreas do 

saber. No que diz respeito aos estudos linguísticos, em especial, ao universo das 

representações discursivas de Adam (2008, 2011), sabe-se até o momento que foi realizado, 

utilizando-se as cartas supracitadas como corpus, este estudo e o de Vieira (2014), deste 

último consta uma breve apresentação na Introdução desta tese. Ambos foram idealizados à 

mesma época, tão logo veio à tona a publicação do livro do professor Marcos Antônio de 

Moraes. 

Motivados em apresentar um estudo com corpus pouco explorado e de importância 

indiscutível no cenário local e nacional, pelo salutar debate sobre variados aspectos da cultura 

brasileira – como é o que se contata nas cartas em estudo – e também instigados em verificar 

a aplicabilidade da teoria da Rd de Adam, no intuito de buscar realizar mais análises 

empíricas de modo a observar como se constituem e se configuram as categorias de análises 

das Rds para a construção co(n)textual do sentido, decidiu-se pela realização desta pesquisa, 

que foi orientada pelas questões e objetivos já explicitados na Introdução. 

Retomando um pouco a trajetória desta investigação, registra-se como uma das 

primeiras iniciativas, após a leitura inicial das cartas, a constatação de que seria necessário 

decidir de que modo proceder para localizar em que partes do texto das cartas seriam possível 

proceder a uma análise da Rd de Nordeste. Levantou-se como possibilidade localizar 

textualmente enunciados em que o vocábulo Nordeste aparecesse. Logo, decidiu-se nominar 

esses enunciados de sequências temáticas. 

Diante disso, observou-se também que os vocábulos Norte e sertão seriam termos 

passíveis de serem utilizados como estratégia para delimitar sequências nas quais se pudesse 

extrair a Rd pretendida. Feitas as análises, verificou-se que Norte e Nordeste eram palavras 

utilizadas, na maioria das vezes, por Câmara Cascudo e Mário de Andrade, para referir-se a 

uma mesma porção territorial e que o termo sertão aparecia no discurso de Câmara Cascudo 

como uma palavra significativa para a construção da Rd em foco. 

Nessa mesma direção, analisaram-se alguns usos dos dêiticos aqui e aí, ratificando a 

tese de que aqueles termos eram semanticamente correlatos ou afins, no sentido de se reportar 

à construção de uma possível Rd de Nordeste. Além dessa estratégia de delimitação, 

observou-se a possibilidade de se analisar sequências que, mesmo sem a presença daqueles 

vocábulos que foram tomados como vocábulos-chave, evocavam cenas relativas ao Nordeste.  
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Portanto, metodologicamente, esse foi o caminho para que se construísse o corpus 

efetivo a ser analisado e interpretado tendo como objeto de estudo a Rd de Nordeste nas cartas 

trocadas por Câmara Cascudo e Mário de Andrade, entre os anos de 1924 a 1944. 

Conhecer um pouco da história pessoal de Câmara Cascudo e de Mário de Andrade e a 

importância deles no cenário da produção cultural no Brasil relativa àquela época também 

foram uma das decisões dos pesquisadores para auxiliar na interpretação das Rd de Nordeste 

que ambos produziram no discurso das cartas correspondidas. 

De acordo com o postulado de que todo texto constrói uma representação discursiva dos 

temas e assuntos tratados, os resultados apontam para a construção mais ampla de uma Rd de 

Nordeste como espaço constitutivo da brasilidade tanto nas cartas de Câmara Cascudo quanto 

nas cartas de Mário de Andrade. Nessa direção, verificou-se que essa Rd é construída sob a 

junção de um conjunto de temas que se apresentam, em linhas gerais, da seguinte forma: 

 no discurso de Mário passa pelo desejo de pertencimento à terra de Câmara Cascudo, 

uma terra vislumbrada por aquele como um espaço que ainda se preserva das agitações 

do mundo moderno e que por isso a cultura tradicional ganha relativo destaque na 

construção de sua Rd de Nordeste. Cultura esta representada pela preservação e 

reconhecimento de um conjunto de manifestações culturais que estão projetadas na 

linguagem, nas melodias, na literatura, nos hábitos da terra, nos habitantes e suas 

singularidades; e também nos aspectos relacionados à paisagem física e arquitetônica. 

 No discurso de Câmara Cascudo se projeta também como um lugar preso ao folclore e 

às tradições que, ao sentir a ameaça do progresso, reage preservando sua cultura 

“autêntica” e “legítima”. Cultura forjada, na linguagem, na culinária, nos aspectos 

naturais ou arquitetônicos do homem nordestino; mas, sobretudo, nas relações de 

sociabilidade do sertanejo, que, segundo Câmara Cascudo, é uma raça fixada, embora 

ainda não cantada (conhecida, enaltecida). 

 

Em relação às categorias responsáveis pela projeção da análise e interpretação realizada 

nesta tese, os resultados indicam que a Rd de Nordeste como espaço cultural constitutivo da 

brasilidade foi construída, prioritariamente, no discurso de Mário de Andrade, com base nas 

designações referenciais Norte, Nordeste e outras expressões referenciais para reportar-se a 

um mesmo lugar, espaço; com base  nas predicações, com destaque para aquelas responsáveis 

pela  isotopia da fome pelo Norte/Nordeste, e, também com base nas modificações, que 

mesmo quantitativamente pouco relevantes, qualitativamente foram de significativa 

relevância, uma vez que foram determinantes para construir o sentimento de pertencimento de 
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Mário de Andrade ao Nordeste e de destacar a importância prioritária e formalista dessa 

região para a constituição da brasilidade. 

Em Câmara Cascudo, tem-se a retematização, a predicação, os modificadores e a 

evocação de cenas nordestinas por meio de expressões referenciais como as principais 

categorias utilizadas para a construção da Rd de Nordeste como espaço cultural constitutivo 

de brasilidade. É pela retematização que se realiza a alquimia de conectar uma representação 

mais restrita: a de sertão à representação mais ampla de Nordeste, tomando aquela como uma 

das bases constitutivas para a construção desta. Com os modificadores, as expressões 

referenciais evocativas e as predicações, configurou-se a projeção de uma representação de 

brasilidade marcada por traços de autenticidade e legitimidade como foi possível constatar nas 

análises e interpretações realizadas. Destaca-se ainda a isotopia do “sertão que morre” como 

uma estratégia discursiva que reforça a tese de que a Rd de Nordeste é constituída com base 

também na Rd de sertão. 

Por fim, respondendo a questão relativa à contribuição deste estudo, chegou-se a 

algumas considerações abaixo relatadas: 

 Ratificaram-se as conclusões já observadas por Rodrigues; Passeggi e Silva Neto 

(2010): o escopo textual das Rds tem um alcance local, praticamente em nível 

proposicional. Entretanto, também verificou-se que os elementos co(n)textuais 

colaboram para se obter os efeitos de sentido produzidos na construção de Rds e que 

também colaboram na construção de Rds enunciados mais extensos que evoquem  

temas, situações, fatos etc., que de algum modo possam estar relacionados com a Rd 

que vem sendo construída. 

 Embora se tenha verificado que uma metodologia conjunta, que envolva procedimentos 

quantitativos e qualitativos, tem sido uma alternativa viável para se trabalhar com o 

fenômeno das Rds, concorda-se com Zamblano (2014) quando esta sugere a 

necessidade de se pensar uma metodologia de Análise Textual própria para o universo 

das Rds. 

 Considera-se, também, a necessidade de se pensar em aprofundar um pouco mais o 

aporte teórico da Análise Textual com foco nas Rds. Como foi possível verificar, não 

somente neste estudo, mas nos que já foram realizados até o momento, que há ainda, 

por parte dos pesquisadores, certa flutuação terminológica no uso de algumas 

categorias, como: tematização ou referenciação; aspectualização ou modificação? 

Interroga-se, por exemplo, se o uso de um termo ou outro altera o processo de análise e 

intrepretação das Rds. Há diferenças ou é apenas uma questão de cunho terminológico?  
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 Levando em consideração que esta pesquisa situa seu objeto de estudo no campo das 

práticas pertencentes ao domínio discursivo das correspondências pessoais de dois 

grandes expoentes da produção artístico-cultural do Brasil, durante os anos de 1924 a 

1944 – período em que se configuravam novos rumos para se pensar a ideia de 

brasilidade, deflagrada na Semana de Arte Moderna (1922) – eleva a categoria de 

documentos históricos o nosso objeto de pesquisa, uma vez que as correspondências 

pessoais desses escritores se tornam rico material para se ratificar por meio da Rd que se 

produz em suas cartas, os esforços de ambos em se dedicar a consolidação do 

nacionalismo nas artes e na cultura, em geral, pois ambos levaram uma vida toda 

dedicados à questão do Brasil e de suas manifestações culturais e; nas 

cartas/bilhetes/telegramas em estudo, fica evidenciado esse esforço, sobretudo em 

ressaltar a contribuição do Nordeste para a constituição dessa brasilidade.  

 

Acredita-se que estas considerações são pertinentes para se pensar sobre os 

desdobramentos teóricos e metodológicos que deverão pautar as reflexões e discussões sobre 

o fenômeno das Rds na realização de estudos fundamentados pela teoria da Análise Textual 

dos Discursos. Acredita-se ainda que o conteúdo posto como resultado da análise e 

interpretação da Rd de Nordeste é também significativo para as pesquisas culturais sobre 

quais contribuições do Nordeste foram relevantes para a constituição da brasilidade, segundo 

a ótica de dois importantes representantes desse movimento. Assim, espera-se que esta tese 

tenha cumprido com a proposta e venha somar-se às demais pesquisas com o objetivo de 

fortalecer o grupo de estudos linguísticos ATD. 

Por fim, esta tese vem reforçar a ideia de que Câmara Cascudo e Mário de Andrade 

devem figurar na categoria de intérpretes do Brasil, isto é, como pensador que colaborou para 

construir um panorama do pensamento cultural do Brasil do século XX. Vale salientar que 

esse reconhecimento nem sempre foi facilmente aceito no debate acadêmico, visto que, até 

recentemente, seus nomes não apareciam nos cânones dos “intérpretes” do Brasil. A título de 

exemplo, vale lembrar que na coletânea apresentada por Santiago (2000), na histórica edição 

da Nova Aguilar, por ocasião do V Centenário do Descobrimento do Brasil, os nomes de 

Câmara Cascudo e Mário de Andrade não entraram no rol dos intérpretes. Atualmente, 

percebe-se uma mudança nessa trajetória, com destaque para L. Secco e L. B. Pericás (2014), 

ao incluírem o nome de Câmara Cascudo na coletânea Intérpretes do Brasil: clássicos, 

rebeldes e renegados, livro que reúne 27 estudos e ensaios escritos por reconhecidos 
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especialistas acadêmicos que se debruçaram sobre a vida e a obra de alguns dos principais 

intérpretes da história e da cultura no Brasil. 
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