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Resumo:  
Neste projeto, propomos uma investigação do conservadorismo e da inovação linguística na escrita 

literária de Jorge Amado, levantando os fenômenos que indicam esses usos variáveis, analisando suas 

causas e discutindo em que medida eles podem determinar não apenas uma renovação na forma de ler a 

obra do escritor, como também da norma-padrão do português no Brasil. O português Brasileiro 

(doravante PB), apresenta diferenças em relação à construção de frases negativas, pela variação existente 

entre três estratégias de negação sentencial, pois acontece um fenômeno de mudança sintática ainda em 

curso, em que o padrão de negação pré-verbal estaria sendo substituído por um padrão pós-verbal e uma 

estrutura frasal com dupla negativa. Assim, nesse estudo o nosso objetivo foi investigar a natureza 

estrutural das sentenças negativas do português brasileiro através de dados coletados nos livros de Jorge 

Amado, Gabriela, Cravo, Canela e Jubiabá. Com isso, pretende-se não apenas revelar uma nova forma de 

ler as obras da literatura brasileira do século XX – especificamente as do escritor baiano em foco – como 

também indicar novas formas de se trabalhar a formulação escrita da norma-padrão do português do Brasil 

e seu ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Conservadorismo e inovação linguística; Jorge Amado; As construções  

negativas. 

 
Introdução:  

O presente estudo trata das construções negativas do português brasileiro (doravante, 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”), do escritor baiano Jorge Amado. 

O PB apresenta três estratégias sentenciais de negação, que configuram um fenômeno de mudança 

sintática ainda em curso, pelo qual a forma padrão (negação pré-verbal – Não V), codificada nas 

gramáticas escolares, está sendo substituída por uma dupla negativa [Não V Não] ou uma construção pós-

verbal (V Não), usos inovadores, atualizadores daquele outro, sendo esse último estigmatizado. A partir 

dessa observação, propusemo-nos a entender como, em sua escrita literária, o prosador baiano Jorge 

Amado emprega as sentenças negativas, quais as ocorrências de usos conservadores e inovadores e que 

fatores podem explicar esses usos. 

 

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. 
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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 negativas. 

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. 

Uma vez descrito estatisticamente, o fenômeno foi analisado a partir da construção teórica já 

sedimentada na literatura especializada e interpretado segundo o pressuposto teórico que orienta este 

Projeto: o de que, pelo menos 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 as ocorrências de cada construção negativa nas obras: 

 

Quadro 1: Construções negativas: ocorrências conservadoras e inovadoras – quantidade e 

percentual 

 

 NEGATIVA 

OBRAS pré-

verbal 

dupla pós-verbal 

Jubiabá 1066  23 1 

Gabriela, cravo, canela 1337 17 33 

De como o mulato Porciúncula descarregou seu 

defunto 

75 0 0  

As mortes e os triunfos de Rosalinda 52 0 0 

O milagre dos pássaros 27 0 0 

A morte e a morte de Quincas Berro d’Água 159 1 0 

TOTAL 2716 41 34 

Assim, de acordo com o quadro, nas obras amadianas estudadas: 

 embora predomine a forma padrão (pré-verbal), há registro das demais 

estratégias; 

 nos contos, não se vê o uso da dupla negação, o mesmo ocorrendo, neles 

e na novela, com a negativa pós-verbal, mais incidente nos romances.  

Talvez isso se explique porque, nos romances, se dê mais lugar à fala das personagens que nos 

contos, narrativas em que, pela rapidez da ação e consequente texto reduzido, predomine a fala do 

narrador. 

Ainda levando em conta a sequência textual, percebemos a fala de personagem como aquela que 

registra as três estratégias de negação, conforme os seguintes exemplos, extraídos dos dois romances: 

 

— [...] E se não gostou, diga ou dê seu jeito. (AMADO, 2010 [1935], p.15) 

— [...] Não é a lua, não. É Jubiabá. (AMADO, 2010 [1935], p.157) 

— [...] Fica não, meu amor. (AMADO, 2010 [1935], p.23). 

— Você não sabe o que perdeu. (AMADO, 2012, p.27). 

— [...] não gosto não... andar de sapato, não gosto não. (AMADO, 2012, p.163) 

— Penso não. Morar com ela quero não. (AMADO, 2012, p.203) 

 

Esses usos variáveis da escrita literária amadiana indicam uma opção consciente pelas três 

construções negativas do PB, pois o escritor generaliza o uso da padronizada e da dupla na fala de 

narrador e personagens e restringe a socialmente estigmatizada a personagens de perfil muito bem 

definido (baixa condição socioeconômica e baixa ou nenhuma escolaridade). Entendemos isso como uma 



estratégia autoral para dar realismo à sua narrativa, aproximando-a, assim, da experiência (inclusive 

linguística) do público leitor. 

Conclusão:  

A pesquisa cujos resultados este trabalho comunica levou-nos a compreender melhor que um projeto 

autoral de literatura, muito mais do que concretizar um ideário estético ou divulgar uma doutrina social, 

política, religiosa, etc., registra um estilo individual de escrita. No caso específico de Jorge Amado, temos 

um projeto estético e político de literatura, empenhado em representar a cultura de seu povo por meio da 

língua. Ciente disso, esta pesquisa nos fez compreender melhor a nossa língua, já que essa é um bem vivo 

que se modifica ao longo dos tempos para atender as exigências de nossa sociedade. Assim, estudar o 

conservadorismo e inovação presente na escrita amadiana tem sido relevante por nos colocar diante de um 

escritor empenhado em representar a cultura de seu povo por meio de uma linguagem que constrói e 

identifica. Assim, esta pesquisa nos levou a perceber onde Jorge Amado inova a língua para facilitar a 

compreensão de seu leitor e sua interação com sua obra. 
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