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Resumo 

Jorge Amado, um dos autores mais lidos nacional e internacionalmente, é considerado 

intérprete da cultura brasileira por representar a Bahia como metonímia da cultura do país. 

Tanto no enredo, quanto na linguagem e na representação popular, é visível a luta do 

romancista baiano para dar voz, vez e espaço aos descamisados sociais, além de imprimir uma 

identidade e inspirar o sentimento de revolta quanto à posição que estes ocupam na sociedade. 

Uma das formas encontradas por Amado para efetivar seus ideais estéticos e, sobretudo, 

ideológicos, foi imprimir na fala de suas personagens o caráter de fato social ao distanciar-se 

das regras gramaticais. Para desaristocrizar a literatura, o romancista entendia a necessidade 

de que em seus textos constasse a língua que o povo fala e não a abstração dela, exemplo 

disso são as conjunções comparativas de igualdade (“que nem”, “feito”, “igual”, “tipo” e 

“parecer”) que não constam nas gramáticas, mas se fazem presentes na fala popular e, por 

isso, também nos textos de Amado. É necessário, portanto, que as gramáticas sejam revistas e 

atualizadas, já que a língua é um organismo vivo que se encontra em constante transformação, 

entendê-la como um pacote pronto e acabado é desconsiderar as variantes linguísticas e a 

cultura do outro. Além disso, compreender as variantes como parte integrante e necessária de 

toda estrutura linguística guia a leitura dos textos de Jorge Amado de forma politizada e 

consciente e colabora, por isso, para um entendimento mais profundo dos escritos deste autor.  

 

Palavras-chave: Conservadorismo e inovação linguística. Jorge Amado. Construções 

comparativas. 

 

 

Introdução 

 

Na literatura brasileira, a temática nacional surge principalmente na Semana de Arte 

Moderna de 1922, mas é aprofundada pelos artistas da geração de 1930 que caracterizavam, 

através de temas regionais, o país como um todo. 

Arte de representação ficcional do imaginário e (re)criação do mundo através da 

palavra, a literatura foi o espaço encontrado por Jorge Amado para expressar suas ideologias 

igualitárias. Fortemente influenciado pelo Comunismo, do qual foi adepto até meados da 

década de 1950, Amado era visto como intérprete da realidade regional baiana (e, portanto, 

brasileira) a partir dessa ideologia política, sofrendo duras críticas por esse engajamento, que 

o levou a dar espaço e voz, em sua escrita literária, aos marginalizados sociais – negros, 

proletários, mulheres –, utilizando não apenas sua acurada percepção da sociedade e cultura 

em que estava inserido, como também da rica e variável fala popular. 
Um dos aspectos variáveis do português brasileiro (doravante, PB) são as estratégias 

de construção da comparação. A Tradição Gramatical caracteriza a comparação de forma 

equivocada, como flexão de grau, quando, em verdade, é um fenômeno mais propriamente 

sintático. Ainda assim, ao tratar da subordinação adverbial comparativa, limita-se a prever 
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uma estratégia de comparação indicativa de superioridade (MAIS ... QUE); uma, de 

comparação de inferioridade (MENOS ... QUE); e três, de comparação indicativa de 

igualdade (TANTO ... QUANTO, TANTO ... COMO, COMO...). Em verdade, sobretudo na 

fala, o PB também registra outras estratégias desse último tipo de comparação, como, por 

exemplo, o uso do VERBO PARECER, as construções QUE NEM, TIPO ..., FEITO..., etc. 

No que diz respeito às fontes, utilizamos nessa pesquisa de cunho teórico-prático, 

empírico, documental, sobre objeto de natureza quanti-qualitativa uma bibliografia pertinente 

que transita entre os estudos literários, linguísticos, filológicos e sociais. Baseamo-nos em 

autores como Tavares (1982) e Magalhães (2011) para discutir a importância de Jorge Amado 

como escritor regional, de forte influência por sua militância e por sua representatividade 

quanto às questões raciais, econômicas e sociais. Para tratar da pluralidade de variantes 

linguísticas tomamos como base as ideias de Bagno (2013); são nas normas prescritas pelos 

gramáticos Bechara (2004), Cunha e Cintra (2013) e Rocha Lima (1972) que encontramos a 

variante considerada culta para tratar das orações subordinadas adverbiais comparativas e no 

campo das variantes em desprestígio, pretendemos dar continuidade aos estudos de Rodrigues 

(2001), Santos (2012) etc. 

Por tem a pretensão de provar quão ultrapassada está as atuais gramáticas normativas 

que deveriam, antes de impor normas, descrever a língua tal como é falada pelo povo, dando 

o merecido prestígio às línguas marginais, é que a presente pesquisa tem relevância 

acadêmica. Além disso, trata-se de uma análise da escrita de um romancista renomado como 

Jorge Amado e de um objeto novo para a comunidade científica, pois os estudos semelhantes 

realizados até então não discutem as construções comparativas sob a perspectiva dos textos 

amadianos e como as variáveis influenciam a leitura de sua obra. 

Desse modo, objetivamos entender como a narrativa amadiana expressa a 

comparação indicativa de igualdade, em seus usos conservadores e inovadores, e os fatores 

determinantes desses usos.  

Assim, este estudo trata das construções comparativas de igualdade do PB, conforme 

registro constante de dois romances (“Jubiabá” e “Gabriela, cravo, canela”), três contos (“De 

como o mulato Porciúncula descarregou seu defunto”, “As mortes e os triunfos de Rosalinda” 

e “O milagre dos pássaros) e uma novela (“A morte e a morte de Quincas Berro d’Água”), 

daquele escritor.  

 

Metodologia 

 

Inicialmente, procedemos a uma revisão bibliográfica sobre o tema e tratamos do 

problema proposto para, em seguida, da análise dos textos amadianos – aqui considerados 

documentos – desenvolvida a partir da observação de um objeto mensurável de uma 

perspectiva estatística e discursivo-filológica, ratificar ou retificar, total ou parcialmente, a 

teoria antes lida e articulada.  

Assim, a pesquisa teve caráter teórico-prático, empírico, documental, acerca de 

objeto de natureza quantitativa-qualitativa, qual seja, as construções negativas, a partir do 

registro constante das edições ne varietur das obras amadianas indicadas na introdução deste 

resumo. 

A coleta de dados foi feita pela aplicação de um método filológico: leitura de cada 

obra destacando do texto, e registrando em fichas padronizadas abonações de sentenças 

comparativas de igualdade. 

Colhidos os registros do fenômeno em foco nas obras citadas, eles foram contados, 

lançados e rodados pela versão Goldvarb do Varbrull, software de análise estatística de dados, 

que fornece dados percentuais absolutos e índices de frequência relativa. 



Descrito estatisticamente, o fenômeno foi analisado a partir da construção teórica já 

sedimentada na literatura especializada e interpretado segundo o pressuposto teórico do 

Projeto: em Jorge Amado, o conservadorismo ou a inovação linguística se explica, por um 

lado, pelo projeto estético do autor e, por outro pelo gênero textual ou pelo tema da sequência 

textual em que se insere. 

 

Resultados e Discussão 

 

No Quadro 1, indicamos a quantidade de uso de  construções comparativas de 

igualdade conservadoras e inovadoras em cada obra estudada: 

 

Quadro 1: Construções comparativas de igualdade: ocorrências conservadoras e 

inovadoras 

 

OBRAS construções 

conservadoras 

construções 

inovadoras 

Jubiabá 5 4 

Gabriela, cravo, canela 21 0 

De como o mulato Porciúncula descarregou seu 

defunto 

10 2 

As mortes e os triunfos de Rosalinda 2 0 

O milagre dos pássaros 2 0 

A morte e a morte de Quincas Berro d’Água 22 1 

TOTAL 62 7 

 

Assim, de acordo com o quadro: 

 nos gêneros narrativos a que pertencem as obras estudadas (conto, novela e 
romance), há registro de estratégias conservadoras e inovadoras de comparação de igualdade, 

embora essas últimas não ocorram em metade daqueles textos; 

 enquanto em apenas um dos romances, o número de ocorrências conservadoras e 
inovadoras é quase o mesmo, nas demais narrativas é grande a desproporção entre aqueles 

(maioria) e esses. 

Levando em conta a sequência textual, a fala de personagem é a que registra a maior 

quantidade de usos não padrão, conforme mostram os exemplos abaixo: 

 

— Está inchada que nem um boi...Faz até medo... (AMADO, 2010 

[1935], p.145) 

— O cabelo de Rosenda Rosedá é espichado a ferro. Fica liso 

parecendo cabelo de branca. Fica mais liso até. (AMADO, 2010 

[1935], p.195) 

— “Ele ainda quente e vocês que nem urubu em carniça?” (p.75) 

(AMADO, 2008 [1959a], p.75). 

— “[...] tavam ainda verdinhos que nem araçá azedo. (AMADO, 2008 

[1959b], p.20). 

 

Esses usos variáveis da escrita literária amadiana indicam uma opção consciente do 

escritor em se aproximar da fala do público leitor, pois ele utiliza construções comparativas 

de igualdade específicas da fala popular, imprevistas pela Tradição Gramatical, além daquelas 

prescritas por esse paradigma de conhecimento, igualmente encontráveis na oralidade. 

Entendemos isso como uma estratégia estilística concedente de realismo à narrativa, 



aproximando-a, assim, da experiência (inclusive linguística) do público leitor. As poucas 

ocorrências inovadoras encontradas nas obras amadianas estudadas são, portanto, relevantes, 

pois rompem com uma cultura gramatical até então intocada. 

 

Conclusões 

 

A partir dessa investigação linguística com ênfase nas construções comparativas de 

igualdade, pode-se afirmar quão necessário se faz revisar a gramática ainda ensina nas 

escolas. Além disso, entender Jorge Amado como representante da cultura dos marginalizados 

sociais direciona o leitor para uma leitura mais profunda, crítica e politizada dos textos desse 

autor. Por tudo isso, é notável a destreza com que ele utiliza o teor ideológico da linguagem 

em seu favor, moldando-a como fato social e não como algo abstrato. Pelos reflexos de sua 

militância, Amado representa a resistência, a luta e as conquistas de uma população 

desfavorecida que desde sempre usou de sua força, inteligência e esperteza (por que não?) 

para ir de encontro ao sistema e conquistar seu espaço geográfico, social e, é claro, 

linguístico. 
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