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RESUMO 
 
A partir de análises culturalmente erigidas, tanto o percurso da literatura dos países europeus 

quanto a brasileira passaram a ser definidos por momentos cronologicamente determinados e 

mutualmente excludentes sob o ângulo estilístico e temático. No caso específico da literatura 

brasileira, houve a reprodução da maioria dos modelos das correntes surgidas em Portugal e na 

França, com poucas adaptações de aspectos vinculados aos livros e seus períodos de publicação 

(BOSI, 2015, p.15). Diante dessa realidade historicamente constituída, a presente pesquisa 

dirigiu-se a uma investigação dos fundamentos linguísticos das obras pertencentes à Literatura 

Brasileira a fim de verificar a compatibilidade entre elas e os períodos aos quais supostamente 

pertencem de acordo com o arcabouço teórico vigente. Para tanto, compilou-se um corpus que 

pôde, dentro das prerrogativas da Linguística de Corpus (LC), conduzir uma anamnese dos 

contrastes e similitudes entre as obras de literatura narrativa ficcional desenvolvidas ao longo 

dos séculos XIX, XX e XXI no Brasil e suas respectivas Correntes Literárias; denominado 

COLIBRA, em referência a COrpus de LIteratura BRAsileira. Como metodologia, foi 

empregada a Análise Multidimensional Funcional da LC e a Análise de Cluster contemplando 

as obras mais representativas entre os autores dos séculos supracitados, comparando-se as 

dimensões e co-ocorrências dos textos levantados com as definições conceituais de cada 

movimento. Teve-se, considerando a natureza dos citados objetivos, como referencial teórico – 

principalmente - as obras dos estudiosos Alfredo Bosi (1994; 2015) e Antônio Cândido (2000; 

2004),  no que concerne à interpretação da lógica teórica dos movimentos literários brasileiros; 

e os estudos de Tony Berber (2004; 2007; 2014), Douglas Biber (1993; 1996; 2015) e Jesse 

Egbert (2012; 2014; 2016), no que se refere às metodologias da Linguística de Corpus, 

especialmente no que tange aos fatores identificatórios das variações de linguagem sob uma 

perspectiva diacrônica.  

  

Palavras-chave: Linguística de Corpus; Análise Multidimensional; Literatura; Brasileira; 

Periodização. 
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ABSTRACT 
  
The Corpus Linguistics represents by itself as a relevant field for several interdisciplinary 

researches – including Brazilian Literature. This is due, in large part, to the fact that this field 

is based on propositions and resolutions statistically calculated at the same time that it is 

mathematically and linguistically structured.  On the other hand, based on cultural standard 

analyzis, both the path of literature in European countries and Brazil was always defined by 

chronologically determined and mutually exclusive moments from a stylistic and particular 

perspective. However, in the specific case of Brazilian literature, there was a reproduction of 

most of the current models that emerged in Portugal and France, with few adaptations of aspects 

linked to books and their publication periods (BOSI, 2015, p.15). Furthermore, despite a few 

studies addressed to understand how stylistics actually manifest in the lexical and semantic 

analysis, based on Corpus Linguistics methodology; no one of them was intended to the theory 

of literary periodization in Brazilian Literature. Because this historically constituted reality, the 

present research aims to compile a corpus COLIBRA (Brazilian Literature Corpus) that can 

conduct an anamnesis of the contrasts and similarities between the works of fictional narrative 

literature developed over the 19th, 20th and 21st centuries in Brazil and their respective Literary 

Movements. As the main methodology, the Functional Multidimensional Analysis and Cluster 

Analysis of CL were used, contemplating the most representative works among all of the 

selected authors from the aforementioned centuries, comparing the dimensions and co-

occurrences of the texts raised with the conceptual definitions of each movement. Considering 

the nature of the study, we will have, as a theoretical reference – mainly – the works of scholars 

BOSI (1994; 2015) and CÂNDIDO (2000; 2004), concerning the interpretation of the 

theoretical logic of Brazilian literary movements; and the studies of BIBER(1993; 1996; 2015), 

EGBERT (2012; 2014; 2016) and BERBER SARDINHA(2004; 2007), concerning the 

methodologies of Corpus Linguistics; especially with regard to the identifying factors of 

language variations from a diachronic perspective.  

  

Keywords: Corpus Linguistics, Multidimensional Analysis, Literature, Brazilian, 

Periodization.  
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1.  INTRODUÇÃO 

   

Aos olhos de todos os estudiosos da linguagem, a literatura sempre esteve posicionada como 

um privilegiado território para exploração dos múltiplos matizes da comunicação humana, isso 

talvez por ser ela uma das principais reservas do saber verdadeiramente linguístico das diversas 

gerações e por trazer em suas entrelinhas, inclusive, a voz de uma sociedade determinada por 

uma convergência de contextos igualmente determinados. Assim, não de modo aleatório, ao 

iniciar uma de suas principais obras, o estudioso Alfredo Bosi (1970), aborda a “literatura e 

situação” como a dialética fundamentalmente necessária para a delineação coerente do 

surgimento da literatura feita no Brasil (BOSI, Alfredo, 2015, p.15). Por outro lado, não 

somente outros autores como o próprio Alfredo Bosi reconhecem que está na natureza 

concretamente verbal aquilo que constitui o texto literário – a partir, inclusive, de validações 

feitas constantemente por meio de comparações entre trechos selecionados e as correntes 

literárias em análise.  

 

Ainda que diante de um cenário pautado pelo interesse de inúmeros pesquisadores e fruidores 

da literatura, não se possa dizer, contudo, que esta chegou verdadeiramente a ser estudada em 

todos os seus aspectos; muito menos é possível a defesa de que – no presente século – 

desvencilhou-se de paradigmas e tabus a serem melhor compreendidos. Trata-se, por exemplo, 

do caso da periodização dos movimentos literários, cujas raízes, quando amplamente 

vistoriadas, condensam eventos históricos populares com as datas de publicações de livros de 

grande impacto nos meios acadêmicos e intelectuais da época. Sem querer negar a validade 

desses critérios, surge como no mínimo retorquível os processos de constituição das tendências 

da literatura nacional (consequentemente também da internacional) por meios de fatores muitas 

vezes discrepantes diante do que fatidicamente se constata com a leitura e comparação de um 

volume grande de livros produzidos nas diferentes épocas. Tais distâncias entre a teoria e os 

textos propriamente ditos são em muitas circunstâncias observáveis também diante das mais 

variadas situações de aprendizado da literatura até as ocasiões de debate nas quais um ou mais 

autores parecem desenvolver obras as quais ou se enquadram em dois movimentos literários 

consecutivos ou não podem ser posicionadas em quaisquer um dos grupos. Tal percepção deste 

contexto, entretanto, também reconhece dois fatos que circundam o cenário das correntes 

literárias vigentes: primeiro, o fato de haver a possibilidade de se investigar quantitativamente 

a periodização literária por meio de corpora eletrônicos; segundo, o fato de não serem 
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entendidas como norma hoje no contexto dos Estudos Literários – que consideram obsoletas as 

interpretações segmentadas da literatura popularmente mantidas e mesmo o termo “escola 

literária”, o qual não tem sido empregado correntemente por muitos pesquisadores atuais neste 

campo. 

 

Tendo como base essas não ignoráveis distâncias entre o Cânone Literário e a Análise Literária 

substancial dos textos de literatura, esta pesquisa teve como interesse principal identificar as 

dimensões de variação da literatura brasileira do século XIX ao XXI, por meio de um grande 

corpus eletrônico representativo desse período tendo as correntes literárias enquadradas nesta 

linha do tempo como bases conceituais para comparação, distinção e contestação. Com o intuito 

de tornar mais representativo o material linguístico para composição do corpus de investigação, 

optou-se pela delimitação categórica do “macrogênero literário” (conglomerado de textos 

pertencentes a gêneros de mesmas características globais) narrativas em prosa, na medida em 

que tais registros constituem-se de um volume consideravelmente maior para a análise 

pretendida se comparado com os registros em poesia; sejam eles poemas, canções ou épicos. A 

decisão pela restrição mencionada, também se sustentou nas pesquisas preliminares de 

catalogação dos autores e obras do âmbito almejado, que resultaram na construção de duas 

listas: uma contendo 64 autores de textos como poesias e narrativas não ficcionais, e outra 

apresentando 189 autores cujas publicações contemplavam o macrogênero narrativas ficcionais 

em prosa.  

 

Ao final da catalogação preliminar, obteve-se um total de 2077 registros de livros dos autores 

localizados; o que torna ainda mais relevante a posição escolhida para a definição do corpus. É 

necessário ressaltar, ainda, que as estratégias e etapas metodológicas para o desenvolvimento 

do corpus residiram principalmente nos estudos teóricos de Jesse Egbert (2012; 2014; 2016), 

nos quais o autor implementa procedimentos da Linguística de Corpus com o intento de 

diagnosticar fatores estilísticos de variados registros - “Stylistic Perception” (2016), ao mesmo 

tempo em que dialoga com perspectivas da Linguística de Corpus (Biber, 1988; Berber 

Sardinha, 2014; Kauffmann, 2020; Mahlberg, 2018). 

 

A adoção da Linguística de Corpus como cabedal teórico-metodológico deve-se à adequação 

aos objetivos da pesquisa, que dizem respeito à identificação, por meios quantitativos, de 

dimensões de variação e de períodos literários com base nessas dimensões, porque até o 
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momento diversas pesquisas interdisciplinares têm obtido significativos resultados no que diz 

respeito à verificação dos padrões funcionais em um representativo número de textos utilizando 

essa técnica. Segundo esta ciência em desenvolvimento, é possível identificar e comparar co-

ocorrências organizando-as em grupos logicamente compreensíveis que traduzem as tendências 

centrais e periféricas de diversos tipos de registros. Isso se deve, em grande parte, pelo fato 

desta área do conhecimento sustentar-se em proposições e resoluções estatisticamente 

calculadas ao mesmo tempo em que é matemática e linguisticamente estruturada. Em palavras 

mais precisas: a Linguística de Corpus baseia-se na pesquisa empírica com apoio da 

informática, envolvendo, assim, o uso de técnicas estatísticas e quantitativas de análise de 

dados, uma abordagem diferente daquelas regularmente empregadas nos Estudos Literários. 

Reconhecendo as especificidades e demandas das análises propostas, a presente pesquisa 

fundamentou-se por um lado nos principais teóricos e historiadores da Literatura Brasileira e os 

cientistas da Linguística de Corpus, conjugando – desta maneira – os autores:   Antônio 

Cândido, Alfredo Bosi e Otto Maria Carpeaux (no que concerne à literatura); e Jesse Egbert, 

Douglas Biber e Edward Finegan (no que tange à LC). Ademais, nesta pesquisa empregou-se 

métodos que englobam a Análise Multidimensional Funcional e a Análise de Cluster. Com o 

emprego desses procedimentos, pôde-se não apenas propor novas interpretações sobre os 

períodos da Literatura Brasileira, como também foi possível repensá-la especialmente no que 

tange à complexidade que a ela é inerente e o que ela possui de singular. 

 

Acredita-se, então, que enquanto mobiliza uma dissecação do texto literário reavaliando sua 

natureza sob um ponto de vista diacrônico, o projeto se posiciona cientificamente diante do seu 

dado discursivo, conferindo aspectos dos movimentos literários a partir de uma perspectiva 

imbuída de procedimentos objetivos - em um movimento oposto ao que há muito tempo se 

estabilizou no universo da literatura, isso é, uma interpretação que considerava dados históricos 

e contextuais vinculando estes aos produtos resultantes desta arte. Do mesmo modo, tanto no 

que se refere à pratica docente, quanto ao trabalho genuíno de criação ou ainda o perscrutamento 

acadêmico dos textos em estudo; a pesquisa aqui proposta impulsionará a construção e 

aperfeiçoamento de saberes capazes de incentivar o olhar dos profissionais envolvidos com a 

comunicação para que estes estejam mais despertos para compreender as motivações e 

mecanismos incutidos nas diversas expressões da literatura. 
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A fim de desenvolver adequadamente a análise comparativa proposta, entendeu-se como 

fundamentais os estudos empíricos de Jesse Egbert (2012; 2014; 2016), na medida em que o 

autor explora a Stylistic Perception (SP) como uma abordagem concretamente aplicável às 

verificações intencionadas por pesquisas voltadas às variações estilísticas dos textos (2016); 

Michaela Mahlberg e Viola Wiegand (2018), também no que se refere aos aspectos estilísticos 

da linguagem em suas múltiplas expressões. Compreendendo a abrangência da área, também 

compõem a fundamentação teórica da pesquisa as obras de Douglas Biber (1990; 1993; 1996; 

2015) e Edward Finegan (2008); na medida em que contribuem para interpretações e validações 

complementares dos procedimentos pretendidos. 

 

De modo concomitante, e reconhecendo as especificidades junto às demandas do estudo 

almejado, a presente pesquisa fundamentou-se nos trabalhos dos principais teóricos e 

historiadores da Literatura Brasileira  — especialmente no que concerne ao universo acadêmico 

e artístico das obras objeto de investigação — os autores Antônio Cândido, Alfredo Bosi e Otto 

Maria Carpeaux. Ademais, salienta-se que as obras de abordagem historiográfica elaboradas 

por eles, com destaque para a História Concisa da Literatura Brasileira, de Alfredo Bosi, 

serviram como essenciais subsídios não apenas para a compreensão dos matizes e 

particularidades das correntes literárias, como, inclusive, possibilitaram o design do COLIBRA 

ao orientar-se pelos critérios de representatividade neles direta ou indiretamente incutidos.  

 

Inspecionar os aspectos linguísticos lexicais e semânticos das correntes literárias brasileiras, 

verificando a compatibilidade entre os movimentos literários convencionalmente estabelecidas 

e o corpus linguístico real dos textos produzidos ao longo dos três séculos em observação. De 

modo mais específico, intencionou-se precisamente: 

 

I. Elaborar um corpus representativo da Literatura Brasileira dos séculos XIX, XX e XXI 

tendo em vista uma análise abrangente do objeto de estudo; 

II. Implementar as estratégias metodológicas da Análise de Corpus nos textos de literatura 

pertencentes aos grupos mencionados; 

III. Averiguar comparativamente as congruências entre o modelo de periodização da 

literatura nacional e do corpus desenvolvido; 

IV. Atingir resultados que possam trazer argumentos teóricos para uma ampliação do foco 

de pesquisa referente à periodização cronológica dos movimentos literários; 
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V. Propor, se necessário e possível, novos modelos ou estruturas paralelas de organização 

das correntes literárias a partir de uma perspectiva quantitativa com base na  LC. 

 

Inicialmente, algumas perguntas definiram-se como de grande relevância e direção para a 

pesquisa, entre elas estavam: A periodização vigente da literatura brasileira é compatível com 

os textos concretamente analisados pertencentes aos movimentos periodizados? Caso sejam 

compatíveis, em que nível, em quais aspectos e com qual profundidade? Caso sejam 

incompatíveis, em que nível, em quais aspectos e com qual profundidade? Caso seja necessário 

um novo modelo, como se pode iniciar uma nova organização dos períodos da literatura 

brasileira com base nos dados adquiridos? Caso não seja possível um novo modelo, quais 

motivos inviabilizam uma nova organização dos períodos da literatura brasileira com base nos 

resultados obtidos? Para a efetiva resolução desses paradigmas, considerando também a 

profundidade almejada, foi empregada uma Análise Multidimensional Funcional que 

identificou as co-ocorrências linguísticas prementes no discurso dos escritores dentro do 

percurso histórico previamente definido, e – a partir dos dados obtidos – desenvolveu-se uma 

Análise de Cluster, com a qual se pôde identificar os principais momentos da Literatura 

Brasileira dentro desta nova ótica. 

 

Dessa maneira, a presente dissertação foi organizada em quatro capítulos principais: 2. 

Fundamentação Teórica; 3. Metodologia de Pesquisa; 4. Resultados e Discussão e 5. 

Considerações Finais. O capítulo 2. Fundamentação Teórica apresenta as teorias que subjazem 

a pesquisa e contextualizam o objeto de pesquisa a partir das seguintes seções: 2.1.A Linguística 

Aplicada de Corpus Enquanto Linha de Pesquisa – em que se apresenta um panorama a respeito 

da Linguística de Corpus considerando sua relação com a Linguística Aplicada e os Estudos da 

Linguagem; 2.2. A Multidimensionalidade na Análise Linguística – na qual alguns dos aspectos 

principais da Análise Multidimensional Funcinal utilizada na pesquisa são abordados; 2.3. A 

Literatura e a Linguística – seção subdividida em três subseções que tratam a respeito das 

principais características da Literatura Brasileira e de sua periodização. O capítulo 4. 

Metodologia de Pesquisa apresenta, por sua vez, os métodos e procedimentos empregados na 

pesquisa a partir das seguintes seções: 3.1.Planejamento do Corpus (COLIBRA) – em que se 

delineia as ações implementadas para a definição da pesquisa, sua estrutura e seus objetivos; 

3.2. Coleta e Catalogação – na qual o trajeto de catalogação é descrito e justificado (incluindo 

a subseção 3.2.1. Procedimentos de Conversão) ; 3.3. Obstáculos Investigativos – tratando a 
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respeito dos empecilhos práticos ou investigativos que trouxeram maiores limitações ao 

processo de pesquisa e abrangência na elaboração do corpus; 3.4. Métodos e Ferramentas para 

a Análise de Dados – na qual são expostas algumas das principais informações ligadas aos 

métodos e ferramentas utilizados. Finalmente, o capítulo 4. Resultados e Discussão foi 

estruturado a partir das seguintes seções: 4.1. Análise das Dimensões – em que as três dimensões 

identificadas pela AMD Funcional são destrinchadas (também nas subseções 4.1.1, 4.1.2. e 

4.1.3.); 4.2. Periodizações em Contraste – em que se expõe as principais distinções entre os 

períodos literários e o percurso das três dimensões da LB (a partir do detalhamento das 

subseções 4.2.1, 4.2.2., 4.2.3. e 4.2.4); 4.3. Análise de Cluster: Contrastes e Semelhanças – na 

qual se destrincham os três momentos fundamentais da Literatura Brasileira, obtidos pela 

Análise de Cluster (delineados nas subseções 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3. e 4.3.4.). De modo 

complementar, esta pesquisa contempla ainda o capítulo 6. Referências Bibliográficas – 

contendo as obras, autores, fontes e acervos fundamentais para a realização da pesquisa; e os 

capítulos 7., 8. e 9. – apresentando respectivamente a lista dos quadros desenvolvidos neste 

estudo, a lista de figuras com os gráficos resultantes das análises realizadas na pesquisa e, por 

fim, a lista de tabelas apresentando as tabelas construídas com o intuito de sintetizar os 

principais dados obtidos neste estudo.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Na presente seção, estão delineados os alicerces teóricos da pesquisa central deste trabalho 

tendo como referencial autores e obras dos contextos cujas qualidades perpassam a investigação 

empírica do objeto literário em estudo – as narrativas ficcionais da Literatura Brasileira. Apesar 

de não abarcarem a inteira profundidade das áreas aqui apresentadas, as próximas seções 

tiveram como intento descrever os mais significativos aspectos e singularidades da Linguística 

de Corpus e da Teoria Literária; tendo como foco as características que aproximam os dois 

campos e tornam relevante a integração de ambos neste estudo. 

Com a intenção de conferir clareza à fundamentação,  optou-se principalmente pela exposição 

diacronicamente dirigida de cada tema relacionado e foi necessária a composição de três seções 

nas quais as mesma teorias pudessem ser pensadas, referenciadas e interligadas conforme as 

demandas de seus temas. Também com a finalidade anteriormente explicitada, realizou-se a 

subdivisão das mesmas seções e subseções em subseções ainda mais específicas – levando em 

conta a precisão do texto e o norteamento correto de suas informações. Assim, inicia-se uma 

apresentação geral da Linguística de Corpus – doravante LC – na seção 2.1. A Linguística 

Aplicada de Corpus enquanto Linha de Pesquisa, na qual  também se procura abordar a 

historicidade científica do campo de estudo e sua empiricidade fundamental. Na seção 

subsequente, 2.2. A Multidimensionalidade na Análise Linguística, a AMD (Análise 

Multidimensional) é apresentada e tem suas especificidades descritas tendo em vista a sua 

pertinência investigativa para a Linguística de Corpus – além de abrir espaço para múltiplas 

aplicabilidades, em especial a sua aplicação Funcional (na medida em que essa foi utilizada 

como base dos procedimentos metodológicos da pesquisa). Finalizando a presente 

fundamentação, está a seção 2.3. A Literatura e a Linguística – acompanhada das subseções 

2.3.1. Da Literatura Ocidental à Literatura Brasileira, 2.3.2. Os Períodos Literários no Brasil 

e 2.3.2. A Linguística de Corpus e o Texto Literário, em que são esmiuçados os elementos 

circundantes e motivadores de grande parte da problemática da pesquisa cujo centro está 

estabelecido na discussão da periodização da Literatura Brasileira.  

Espera-se que, a partir das páginas que se seguem, seja possível ao leitor identificar os cenários 

que imbuem esta pesquisa de propósito e a encaminharam para a busca por respostas 

cientificamente verificáveis e consistentes.  
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2.1. A LINGUÍSTICA APLICADA DE CORPUS ENQUANTO LINHA DE PESQUISA 

Por ser essencialmente uma área derivada da Linguística Aplicada (doravante LA) a Linguística 

de Corpus (doravante LC) fundamenta-se, antes de qualquer proposição, como uma ciência 

constituída de procedimentos voltados aos Estudos da Linguagem e dotados de empiricidade 

cuja validação ocorre com o suporte e a partir dos textos que estuda. Tais características 

fundamentais fazem dela não somente uma irmã da Linguística Aplicada Crítica e da 

Sociolinguística, mas também uma área possuidora de idiossincrasia relevante não somente para 

as Ciências Humanas como um todo, mas inclusive para outras ciências que coadunam com a 

objetividade, coerência e abrangência que a singularizam. Assim, especificamente nesta seção,  

serão expostos os aspectos gerais e únicos da LC em contraste e em paralelo com a LA, 

considerando o  modo como se erigiu enquanto campo de estudo e abordagem metodológica 

cujos procedimentos são de primordial importância nesta dissertação.  

Tendo seu desenvolvimento profundamente imbrincado nas transformações sofridas não 

somente pelas línguas faladas em todo o planeta, a LA da qual origina a LC tem seu fundamento 

e posterior sistematização estabelecida primeiramente no interesse humano pelo estudo e 

compreensão de suas capacidades linguísticas – e mais efetivamente nas demandas e operações 

investigativas de cunho cultural, científico e mesmo filosófico no que concerne à fala. De modo 

preciso, a Linguística em sua linha Aplicada pode ser compreendida como o estudo da Língua 

– considerando línguas as mais diversas no globo, e mesmo ao longo dos anos – sob uma 

perspectiva atenta às lógicas que a subjaz, às especificidades que seus contextos particulares 

destacam e às mutações que expressa diacronicamente. Assim, apesar de, em primeira instância, 

não parecer contrastar concretamente com a Linguística, observada com maior proximidade, 

nota-se o interesse singular desta em concentrar-se no estudo prático da língua em uso 

reconhecendo suas diversas possibilidades investigativas, potencialmente criativas, amplas e 

interdisciplinares (RAJAGOPALAN, 2006, p.159). E é a partir desse aspecto que, na obra, Por 

uma Linguística Aplicada Indisciplinar, organizada pelo pesquisador Luiz Paulo da Moita 

Lopes, o linguista aplicado Kanavilil Rajagopalan (2006, p.160) delineia a Linguística de 

Corpus como pertencente aos “Bons ventos” da L.A. após um longo processo de transformações 

que fizeram esta ficar menos limitada pela “Aplicação da Linguística” e mais aberta à renovação 

de suas abordagens metodológicas. 
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Por conseguinte, como uma entre os afluentes da LA, a LC ascendeu no território dos estudos 

linguísticos caracterizando idiossincraticamente a associação entre tecnologia computacional e 

a análise empírica dos padrões linguísticos observáveis em grandes quantidades de textos – cujo 

volume passou a ser quantitativamente superior a daqueles que as pesquisas em LA 

convencionalmente conseguiam abarcar (BERBER SARDINHA, 2004, p.3). Dessa maneira, o 

linguista Tony Berber Sardinha destaca que, se por um lado corpora já existissem antes dos 

computadores conhecidos na atualidade – a Linguística de Corpus nasce na década de 60 

juntamente ao surgimento do computador enquanto ferramenta de pesquisa (2004, p.4). Assim, 

o aparecimento de corpus do Survey of English Usage (SEU, 1959) e Brown University 

Standard Corpus of Present Day American English (1964) e o Corpus of Contemporary 

American English (COCA, 2008) evidenciam ao mesmo tempo o avanço da tecnologia do 

século XX ao XXI e a consolidação da LC enquanto área de pesquisa com grupos atuantes 

(hoje) nos mais diversos continentes – com destaque para a Europa e para América do Norte. 

Definida com base na especificidade da proporção de seu objeto de estudo, concebe-se 

Linguística de Corpus como todo estudo da linguagem que tem como ponto de partida e objetivo 

fundamental a análise minuciosa de corpora, plural de corpus, grande volume de documentos 

ou textos escritos nos quais é possível executar uma análise de colocações (combinações entre 

palavras) que co-ocorrem de modo padronizado ou variado (BERBER SARDINHA, 2004, p.3).  

Complementando estes contextos e características, é necessário salientar – ainda – que: 

Hoje a Linguística de Corpus exerce grande influência na pesquisa linguística. Na Grã Bretanha, um dos 

centros de pesquisa mais desenvolvidos , várias universidades (Birmigham, Brighton, Lancaster, 

Liverpool, Londres) dedicam-se à pesquisa baseada em corpus para a descrição de corpora e de materiais 

de apoio em diversas áreas. (BERBER SARDINHA, 2004, p. 5) 

Nessa passagem, BERBER SARDINHA aponta para o fato de que essa área tem angariado 

apoiadores institucionalmente e coletivamente e mesmo não sendo conhecida em todos os meios 

acadêmicos fora do âmbito da LA, a Linguística de Corpus tem possibilitado que a descrição 

de corpora possa dar suporte a “diversas áreas”. Assim, o caráter interdisciplinar da LC 

apresenta-se como elemento que não apenas a distingue de outros ramos de pesquisa, como 

concomitantemente a aproxima de outras áreas do conhecimento. Sua interdisciplinariedade 

envolverá, por exemplo, a Estatística enquanto absorve deste campo as estratégias de 

amostragem, seleção e comparação de grupos estudados e identificação de variações em dados 

de amostras com distintas amplitudes. Neste sentido, figura como questão basilar no estudo da 
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LC uma percepção sensível à diversidade de técnicas que a constituem enquanto linha de 

pesquisa – de modo que meras “coletâneas” de textos não sejam lidas como corpora linguísticos 

(BERBER SARDINHA, 2004, p.17). Ademais, BERBER SARDINHA defende que além de 

um propósito investigativo claro, todo corpus linguístico deve ter o seu design estabelecido 

pelos fatores linguísticos ambicionados ou a ser problematizados a partir de sua análise, de 

modo que apresente os quatro requisitos a seguir brevemente sintetizados : 

1. Conter textos que possuam autenticidade – não projetados para uma pesquisa linguística; 

2. Possuir textos produzidos por interlocutores que tenham esta língua como idioma nativo; 

3. As porções de texto definidas devem ser compatíveis com critérios básicos que possam validade os dados 

comportados por eles; 

4. O corpus deve conter um volume expressivo de porções de textos que possam representar efetivamente a 

categoria de textos no alvo do estudo.  

(BERBER SARDINHA, 2004, p.17 – adaptado pelo autor) 

Construídos com base nesses princípios, os corpora linguístico são de fato capazes de “refletir 

a variedade escolhida o mais fielmente possível” (ibidem, p.18), o que por sua vez fortalece o 

potencial investigativo de sua proposta de percepção e compreensão da língua – na medida em 

que instaura-se na coerência entre objetivo de pesquisa e procedimentos de pesquisa. Tal 

combinação pertinente de aparato lógico e observação prática coadunam com as proposições 

filosóficas para a realização do trabalho científico – como expostas em A estrutura das 

revoluções científicas, de Thomas Kuhn (1989). Nessa obra, KUHN não somente disserta e 

analisa o fazer científico ao longo dos séculos, como também enfatiza o impulso crucial das 

“transformações paradigmáticas” no universo teórico de uma determinada disciplina do 

conhecimento. Para tanto o autor destaca: 

Uma nova teoria é sempre anunciada juntamente às suas aplicações a uma determinada gama concreta de 
fenômenos naturais; sem elas não poderia nem mesmo candidatar-se à aceitação científica. Depois de 
aceitas, essas aplicações (ou mesmo outras) acompanharão a teoria nos manuais onde os futuros cientistas 
aprenderão seu ofício. As aplicações não estão lá simplesmente como um adorno ou mesmo como 
documentação. Ao contrário, o processo de aprendizado de uma teoria depende do estudo das aplicações 
[...]. (KUHN, 1989, p. 175) 

Assim, KUHN(1989) argumenta que – ainda que sofram modificações durante o contínuo 

processo evolutivo da ciência – toda ciência é erigida por “regras” e “modelos” que promovem 

não apenas o desempenho eficaz do cientista como a própria validade e aceitabilidade da nova 
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perspectiva determinada por ela (ibidem). Neste interim, os corpora, por serem construídos 

sistematicamente conforme as disposições mencionadas, viabilizam investigações da LC em 

campos diversificados, diante de seleções menores ou maiores de textos que – processadas e 

devidamente compiladas – oportunizam experiências autênticas de estudo e comparação de e 

entre aspectos linguísticos. 

Portanto, a presença da Linguística Aplicada de Corpus como linha de pesquisa neste estudo 

implica diretamente no desenvolvimento de uma investigação de caráter linguístico que prioriza 

o entendimento da língua tanto no que concerne ao seu uso quanto no que se refere à 

abrangência de suas evidências – respeitados os referenciais estatísticos – considerando o 

volume de textos. Apesar não ser possível delinear todas as características desta área, espera-se 

que a síntese exposta nesta seção possam evidenciar a fisionomia mais ampla e acessível da LC 

destacando que a historicidade, o teor probabilístico e a complexidade da mesma 

inevitavelmente transcendem significativamente o que esta seção poderia comportar.  

2.2. A MULTIDIMENSIONALIDADE NA ANÁLISE LINGUÍSTICA 

Ao longo das últimas décadas, os estudos em LC têm avançado de modo nunca antes visto e 

têm sido, cada vez mais, implementados como parte fundamental da metodologia de muitos 

linguistas e pesquisadores da linguagem. Esse interesse, na atualidade, tem sua razão sustentada 

não exclusivamente devido à modernidade das técnicas e ferramentas empregadas, e por conta 

da velocidade pela qual um número grande de textos pode ser analisado; mas principalmente 

pelo fato de propor novas formas de investigar a Língua e compreender os Registros produzidos 

nos mais diversos idiomas. Até o momento, como elementos determinantes para essa 

transformação estão os linguistas aplicados dedicados à LC e o uso dia a dia mais amplo e 

aprofundado de estratégias interdisciplinares da área dos Estudos Estatísticos e Probabilísticos 

– em especial a crucial participação da Análise Fatorial no estudo de corpora voltados aos mais 

distintos registros. Considerando as conexões estabelecidas entre a LC e os Estudos Estatísicos, 

nesta presente seção serão detalhadas as características gerais e mais particulares da Análise 

Multidimensional tendo em vista a exposição mais acurada das teorias e metodologias que 

sustentam a pesquisa. 
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Primeiramente, define-se Análise Multidimensional como uma análise em que as diversas 

dimensões linguísticas de um texto são analisadas de modo integrado a fim de que seja possível 

visualizar com maior amplitude a natureza dos padrões co-ocorrentes linguísticos nos textos, 

autores, obras ou gêneros investigados em uma determinada língua ou variante linguística 

(BIBER; 2019, p.12). Desta forma, BERBER SARDINHA delineia a AMD da seguinte 

maneira: 

O nome da abordagem deriva do conceito de ‘dimensão’ de variação. Uma dimensão é um conjunto de 
traços que subjazem a um corpus. O corpus pode consistir de uma seleção de textos, de um conjunto de 
gêneros ou até mesmo de amostras relativas a um idioma inteiro. (BERBER SARDINHA, 2000, p.101) 
 
 

Definição essa em completa consonância com BIBER (2019, p.12), que acrescenta o destaque 

para as ferramentas e métodos de cunho estatístico aliados à computação que permitem a 

concretização e sistematização das análises. Citando as pesquisas e estudos de Firth, Halliday, 

Ervin-Tripp e outros; o linguista Douglas Biber detalha alguns dos dilemas históricos da LC 

destacando que apesar de dilemas de caráter teórico (no que tange ao estabelecimento de 

conceitos como gênero e registro), na verdade, a AMD - Análise Multidimensional ultrapassa 

visões restritivas de interpretação e estudo de registros textuais (ibidem, 2019, p.13). Para 

BIBER: 

MD studies have demonstrate that no single parameter or dimension is adequate in itself to capture the 
full range of variation among registers in a language. […] For this reason, dimensions can be used to 
analyze the extent to which registers are similar (or different). (BIBER, 2019, p.13) 

Nessa passagem, o autor evidencia não somente que estudos têm revelado a importância de se 

enxergar a variação linguística em registros de uma língua, como esse estudo independe da 

similaridade categórica (portanto também convencionalizada) entre os registros. Desse modo, 

o autor – que se trata também do precursor da Análise Multidimensional, já salienta em qual 

potencial essa se sustenta enquanto aponta a capacidade que ela possui de questionar 

concepções pré-estabelecidas no que concerne aos mais diversos aspectos linguísticos incutidos 

aos corpora à qual ela se vincula no proceder das pesquisas. Tendo sido desenvolvida por 

Douglas Biber em 1980, a Análise Multidimensiona (Multidimensional Analysis) trouxe novas 

perspectivas para o estudo das variações da linguagem tendo em vista que a AMD se apoiou 

em procedimentos da análise multivariada e fatorial de dados a fim de estatisticamente 

interpretar os comportamentos concretos dos e nos textos. Com seus estudos, BIBER(1988) 
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identificou a existência das cinco dimensões mais significativas em um expressivo corpus de 

textos orais e escritos (BIBER, 2019, p.15).  

Assim, também no tocante a AMD Funcional, evidenciam-se algumas prerrogativas 

sumarizadas a fim de que sua relevância investigativa possa ser justificada no contexto deste 

estudo. No caso específico da presente pesquisa, os aspectos funcionais dos textos comportam 

valor para os objetivos pretendidos na medida em que traduzem o funcionamento 

organizacional e lógico dos textos enquanto processo ao mesmo tempo carregado de 

intencionalidade e identidade. A observação apurada das dimensões funcionais do texto 

oportuniza a visibilidade dos padrões enunciativos do corpus elaborado. A Análise 

Multidimensional Funcional, por sua vez, entregou à comunidade de linguistas um arsenal de 

recursos, tais quais os etiquetadores e os processadores textuais aplicados ao cálculo 

multivariado fatorial das ocorrências de palavras isoladas e combinadas em colocações, 

bigramas e trigramas (BERBER SARDINHA, 2000, p.107). De modo intencionalmente 

programado, os softwares etiquetadores definem as palavras identificadas nos textos 

compilados do corpus ou dos corpora em análise e, marcando essas com etiquetas de 

implicância morfossintática, contabilizam, processam e relacionam as mesmas conforme 

procedimentos probabilísticos que também identificam as combinações e as ênfases 

quantitativas para propriedades funcionais presentes nos textos.  

Estando cada vez mais, e amplamente, difundida; a AMD demonstra ter um extenso território 

para exploração dentro da LC, na medida em que – conforme BIBER (idem, p.19-p.20) essa 

técnica revelou padrões de variação universais a partir de uma perspectiva funcional (ligada à 

Sintaxe e à Morfologia) – “existence of universal parameters of register variation” – além da 

abertura para estudos interdisciplinares envolvendo discursos de outras esferas e enquadrados 

nos mais diversificados contextos (idem, p.20). Com um movimento de expansão constante, 

também tem sido aplicada considerando ou englobando outras técnicas de análise linguística 

importando-se, por exemplo com aspectos semânticos, lexicais e fonológicos. Observam-se, por 

exemplo, na obra Routledge Advances in Corpus Linguistics (2016) , de Jesse Egbert e Paul 

Baker, onze estudos que – partilhando da utilização da LC e da MD – apresentam onze contextos 

extremamente originais no que se dirige aos aspectos constituintes de diversidade na linguagem; 

os estudos contemplam pesquisas voltadas a Análise do Discurso, Palavras-Chaves, Bundles 

Lexicais, Percepção Estilística e outros (EGBERT; BAKER; 2016, p.11-19). Então, em seu 
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artigo Análise Multidimensional (Revista D.E.L.T.A., Vol. 16, N. 1, 2000, p.99-127), BERBER 

SARDINHA descreve a AMD com ainda mais precisão e aponta como ela viabiliza estudos que 

mesclem diferentes facetas da língua: 

a abordagem Multidimensional é flexível, podendo acomodar diversos tipos de traços linguísticos. 
Tradicionalmente, tem-se utilizado características lexicais e gramaticais (Biber 1988, 1995), entretanto é 
possível incluir características de cunho mais discursivo (Pacheco 1997) e funcionais (Shimazumi, 1998). 
Além disso, as próprias dimensões não são definitivas, podendo ser modificadas com a inclusão de novas 
características linguísticas. (BERBER SARDINHA, 2000, p. 104)  

 

Como o proposto nesta pesquisa com o estudo diacrônico da literatura narrativa ficcional feita 

no Brasil, que tem uma perspectiva Funcional dos textos coletados, a AMD – como sugerido 

por BERBER SARDINHA mais acima – oferece respostas e novas indagações científicas para 

refletir e discernir sobre estruturas, conceptualizações e sistemas convencionalmente tomados 

como “compreendidos” pela teoria – convocando a mesma a se repensar dentro de um quadro 

mais crítico, no qual possa ser diagnosticada de modo a alcançar os requisitos para sua autêntica 

validação. 

2.3. A LITERATURA E A LINGUÍSTICA 

No que concerne à Teoria Literária, a Linguística Aplicada tem oferecido constantemente luzes 

para questões de profundo valor frente às intenções subjacentes ao fazer literário e seus 

produtos. Obras das mais diversas literaturas e épocas vêm sendo investigadas incansavelmente 

e têm apresentado formas mais e mais pertinentes de se compreender a Língua, a comunicação 

expressiva e uma série de conexões transdisciplinares entre os mais distintos saberes do e sobre 

a civilização. Ainda que não se possa apresentar todos os matizes dessa interação entre a LA e 

Teoria Literária, nos próximos parágrafos serão delineadas as essenciais questões que 

embrincam  uma área à outra, bem como a legitimidade dos seus contatos. Desse modo, a 

presente seção traz as seguinte subseções: 2.3.1. Da Literatura Ocidental à Literatura 

Brasileira – em que são esboçados alguns dos elementos que circundam e constituem a 

literatura, de uma escala genérica para a específica e local; 2.3.2. Os Períodos Literários no 

Brasil – no qual são expostos alguns dos fatores relacionados à periodização literária que 

justificam grande parte das motivações desta pesquisa; e 2.3.3. A Linguística de Corpus e o 
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Texto Literário – em que se apresentam exemplos de relações, alternativas e possibilidades 

investigativas mobilizadas por interações entre essas duas linhas de pesquisa. 

2.3.1. Da Literatura Ocidental à Literatura Brasileira 

Como aspecto fundamental para a composição e entendimento da Cultura do Brasil, a Literatura 

Brasileira tem seu valor estabelecido não somente no seu magnetismo estético e suas 

peculiaridades criativas, mas inevitavelmente na capacidade de servir como registro dos mais 

importantes no que tange à História do Brasil e de sua sociedade. Utilizada infinitas vezes como 

fonte de ampla relevância para pesquisas das mais diversas linhas de pesquisa, tem em sua 

natureza uma conjunção idiossincrática entre forma e conteúdo, ultrapassando as fronteiras de 

seu território e colocando-se muitas vezes no centro de discussões não estritamente locais – mas 

ligadas à experiência humana em sua dimensão mais universal. Por outro lado, e infelizmente, 

devido à constante precarização dos serviços voltados à Cultura e à Educação, nem sempre é 

contemplada e discutida com a abrangência que merece. Levando em conta esse retrato possível 

de seu estudo, nesta seção, serão expostas as principais trajetórias da literatura nacional e de 

seus autores considerando os fatores também sociais e geográficos que a circundam, fomentam 

e constituem. 

Para iniciar esse percurso, o termo Literatura precisa – assim como a AMD propõe em seu 

escopo – ser percebido em sua multiplicidade interpretativa. Desse modo, ainda que existam 

percepções sólidas e popularmente respeitadas (que não podem ser necessariamente 

contempladas nesta fundamentação), tudo o que se entende por Literatura implica diversidade 

de significados como se esta arte fosse o próprio “dialogismo” pensado por Michail Bakhtin 

em sua obra Estética da Criação Verbal, publicada em 1979. Contudo, apesar desta 

interpretação facilmente apreensível e até certo ponto dotada de licença poética, a Literatura 

vem sendo estudada desde que passou a figurar como objeto culturalmente observável – fator 

que se consolidou e reverberou em pesquisas de importantes estudos nas áreas relacionadas aos 

Estudos da Linguagem, Literatura, História e Sociedade (disciplinas elencadas aqui 

separadamente apenas para visualização didática). Entre os estudos clássicos mais antigos que 

se dirigiram ao literário está A poética, de Aristóteles (século IV a.C); em que o filósofo expõe 

não somente princípios relevantes para a Literatura como também para as artes em geral – ao 

mesmo tempo cria espaço para uma discussão teórica efetiva sobre os temas da cultura 
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vinculados a expressão verbal elaborada artisticamente. Nessa momento, ainda que 

fundamentais para as concepções primeiras da Literatura, muitas questões ligadas à natureza do 

texto literário estavam por ser analisadas com mais minúcia, abrangência e especificidade. 

Assim, nos séculos posteriores, autores como São Tomás de Aquino, Edgar Allan Poe, Saussure, 

Benveniste, Brecht, Todorov, Mikhail Bakhtin, Roland Barthes e Eagleton vão ampliar e 

aprofundar olhares distintos sobre o fazer, o produto e a recepção da Literatura – estabelecendo 

parâmetros ora harmoniosos ora dissonantes uns com os outros no que concerne a 

entendimentos historicamente e conceptualmente determinados. 

Nesse interim, Terry Eagleton – em seu livro Teoria Literária: Uma Introdução – corrobora 

que, entre muitas considerações, historicamente a Literatura não foi apenas efetuada de 

maneiras expressivamente distintas como também foi lida, definida e avaliada com base em 

percepções situadas em contextos distintos (EAGLETON, 2006, p.1-27). Em contrapartida, 

após provocar embate entre teorias estruturalistas, formalistas, modernas e clássicas; 

EAGLETON propõe: 

Se não é possível ver a literatura como uma categoria "objetiva", descritiva, também não é possível dizer 
que a literatura é apenas aquilo que, caprichosamente, queremos chamar de literatura. Isso porque não 
há nada de caprichoso nesses tipos de juízos de valor: eles têm suas raízes em estruturas mais profundas 
de crenças, tão evidentes e inabaláveis quanto o edifício do Empire State. Portanto, o que descobrimos 
até agora não é apenas que a literatura não existe da mesma maneira que os insetos, e que os juízos de 
valor que a constituem são historicamente variáveis, mas que esses juízos têm, eles próprios, uma 
estreita relação com as ideologias sociais. (EAGLETON, 2006, 24) 
 
 

Com estas observações, EAGLETON salienta que mesmo atada aos aspectos libertários, 

originais e singularmente criativos – a Literatura é uma prática cultural socialmente concebida, 

não um elemento do mundo natural, como enfatiza ao distingui-la de “insetos”(idem). De forma 

concomitante, o autor rejeita a possibilidade de um dogmatismo no estabelecimento do que é de 

fato Literatura; inclusive ressalta como essa concepção não se processa ao acaso e em meio a 

golpes de sorte. Pelo contrário, EAGLETON(ibidem) enfatiza os aspectos sociais e ideológicos 

diante dos e pelos quais a Literatura se produz e conquista seu espaço. Assim, ao menos no que 

tange ao Ocidente, a Literatura pode ser compreendida como uma arte de cunho verbal cujas 

características próprias obedecem e desobedecem a padrões e variações de técnicas e estilos de 

modo sempre multifacetado, ademais aberta à interferência do observador e da perspectiva 

teórica que a interpreta.  
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Em consonância com os atributos mencionados, a Literatura Brasileira também necessita ser 

pensada por uma ótica que reconheça as transformações históricas e de dimensão 

epistemológica no que tange à concepção de uma brasilidade literária. Desse modo, não se deve 

ignorar, como salienta Alfredo Bosi, os impactos culturais decorrentes do colonialismo 

intrínseco à fundação dos diversos brasis que perfazem o nascimento do Brasil enquanto estado-

nação cultural (BOSI,2017,p.11). Urge acrescentar que, apesar de ser comumente resumida a 

intervenções restritivamente linguísticas e culturais, os efeitos promovidos pela influência de 

Portugal no país impulsionaram a volumosa cópia de procedimentos envolveram tanto a escrita 

literária (em sua gênese autoral, individualmente e coletivamente percebida) quanto a 

sistematização do literário nacional no que engloba suas características, agrupamentos, autores 

e manifestações no transcorrer dos séculos.  

Em contraposição a isso, BOSI – na obra História concisa da Literatura Brasileira, de 1970 – 

destaca que, mesmo assimilando incontáveis aspectos da literatura de Portugal, a Literatura 

Brasileira (assim como as demais literaturas nas américas) não pode ser compreendia como 

idêntica à de seus colonizadores, enfatizando: 

[...] o paralelismo não podia ser rigoroso pela óbvia razão de estarem fora os centros primeiros de 
irradiação mental. [...] Códigos literários europeus mais mensagens e conteúdos já coloniais conferem aos 
três primeiros séculos da nossa vida espiritual um caráter híbrido, de tal sorte que parece uma solução 
aceitável de compromisso chamá-lo luso-brasileiro, como fez Antônio Soares Amora na História da 
Literatura Brasileira. (BOSI, 2017, p.12) 
 
 

Com esta colocação, o autor lembra o papel e a presença da mestiçagem entre as raízes 

socioculturais brasileiras – em processos de acomodação que impedem de algum modo a 

definição tanto de uma unidade “puramente” brasileira quanto de uma mistura 

preponderantemente caótica. Outrossim, a Literatura Brasileira contempla a voz local e a da 

colônia – em que a segunda molda a primeira, mas não lhe tira por completo seu poder de 

participação. Por um outro lado, BOSI acrescenta que as influências vindas de Portugal 

conversam com nações outras – cuja força no cenário europeu se sobrepunha e contrastava com 

o declínio lusitano (ibidem, p.13). Dessas combinações, advém também “um caminho para 

modos de assimilação mais dinâmicos, e propriamente brasileiros” (BOSI, 2017, P.13). 

Através dos séculos, então, “de Sílvio Romero a Euclides, de Oliveira Viana a Gilberto Freyre” 

(BOSI, 2017, p.13), o Brasil gerou manifestações literárias que resistiram à expressiva 
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influência do norte global e que buscaram construir identidades renascidas de relatos originais 

e figuras reais de suas terras – com recorrentes retornos às primeiras florestas, aos índios e à 

população negra desumanamente escravizada: 

Em mais de um momento a inteligência brasileira, reagindo contra certos processos agudos de 
europeização, procurou nas raízes da terra e do nativo imagens para se afirmar em face do estrangeiro: 
então, os cronistas voltaram a ser lidos, e até glosados, tanto por um Alencar romântico e saudosista como 
por um Mário ou um Oswald de Andrade modernistas. (BOSI, 2017, p.13) 

 

Nesta via, o autor compactua com a percepção também de um importante estudioso da 

Literatura Brasileira, Antônio Cândido – que destaca, na obra Formação da Literatura 

Brasileira: Momentos Decisivos (2009) – a complexidade de um entendimento sistemático da 

literatura nacional, tendo como sustentáculo a combinação de forças entre as realidades 

imanentes e exteriores que permeiam indubitavelmente os textos literários (CÂNDIDO, 2009, 

p.23). Para CÂNDIDO(2009), o estudo histórico da LB implica a percepção de matizes diversos 

integrados ao fazer literário. De forma complementar, na mesma obra, CÂNDIDO trará detalhes 

de um outro fator determinante no trajeto literário brasileiro: a Crítica Literária. 

Conforme assevera Antônio Cândido, a Literatura Brasileira se constituirá ora pelos seus 

recursos internos e externos, ora pela crítica que – em ocasiões menos ou mais frequentes – 

buscará diacronicamente representar e sistematizar a LB como uma totalidade dotada de 

propósitos mais ou menos frequentes, influenciados pela europa ou autênticos (CÂNDIDO, 

2009, p.293). Ainda tratando sobre este aspecto, ratifica que:  

[...] desenvolveu um esforço decisivo no setor do conhecimento da nossa literatura, promovendo a 
identificação e a avaliação dos autores do passado, publicando as suas obras, traçando as suas biografias, 
até criar o conjunto orgânico do que hoje entendemos por literatura brasileira – um cânon cujos elementos 
reuniu, para que Sílvio Romero. (CÂNDIDO, 2009, p.293) 

 

No que concerne a Sílvio Romero, CÂNDIDO salienta o relevante papel dos compêndios 

literários deste, que datam o período romântico e apresentam (a despeito de algumas 

imprecisões) os panoramas iniciais da LB sob mais de uma ótica e servindo de referência para 

muitos historiadores posteriores. Notadamente e alinhado a esses processos de interação entre 

teoria e práxis literários, ROMERO(2001) problematiza em sua obra questões muito 
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significativas aos autores e pensadores brasileiros que buscavam a brasilidade enquanto 

expressão – mas, por outro lado, também trazia em seus textos falas contendo nítido racismo, 

estruturado principalmente perante a miscigenação entre brancos, negros e índios (ROMERO, 

2001, p.59).  

De modo mais amplo e historicamente observado, a Literatura Brasileira será pensada desde os 

primeiros estudos (que datam no Romantismo, 1864-1881) como uma complexa combinação 

entre a identidade da literatura portuguesa, suas influências eurocêntricas, e as tentativas locais 

de uma literatura não somente patriótica, mas consonante com a realidade brasileira 

propriamente vivida (CÂNDIDO, 1965, p.100). Mais tarde, conforme se solidificava e 

cooperava com a construção identitária do Brasil a LB foi conquistando temas cada vez mais 

oriundos de demandas sociais nacionais, e gradativamente de camadas sociais menos 

representadas e reconhecidas socialmente – como levanta a pesquisadora Regina Dalcastagnè:   

Hoje, cada vez mais, autores e críticos se movimentam na cena literária em busca de espaço – e de poder, 
o poder de falar com legitimidade ou de legitimar aquele que fala. Daí os ruídos e desconfortos causados 
pela presença de novas vozes, vozes “não autorizadas”; pela abertura de novas abordagens e 
enquadramentos para pensar a literatura [...] (DALCASTAGNÈ, 2012, p.7-8) 
 
 

Regina Dalcastagnè, como observado no trecho acima, expõe não somente os personagens e 

autores novos que se avolumam nas produções mais e mais próximas da hodiernidade brasileira, 

como também denuncia a sobreposição histórica de “vozes” socialmente habitantes de 

territórios distintos. Em suma, a autora de Literatura Contemporânea: um território contestado 

(de 2012), evidencia movimentações e características dos avanços da LB rumo à 

contemporaneidade à qual pertence, mas que também obtém formas legítimas de “contestar” e 

apoderar-se dos merecidos espaços. Assim, antes de se poder falar de uma evolução que se 

concretizou por completo e faz da LB um universo teórico já plenamente mapeado, surge como 

inegociável a pertinência das colocações apontadas e subsequentes de DALCASTAGNÈ(2012) 

diante da multiplicidade de sujeitos marcantes para a existência autêntica da Literatura enquanto 

brasileira. 

Dessa forma, a Literatura Brasileira – mesmo não sintetizável ou concebível estaticamente – 

tecnicamente se erige na relação entre faces que são culturalmente espessas e dialogam com 
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mais do que identidades do exterior ou locais, especialmente se processo nas e com as 

identidades transitantes similares ao próprio semblante da Literatura universalmente entendida. 

2.3.2. Os Períodos Literários no Brasil  

Como os movimentos literários em quase todas as ex-colônias portuguesas e espanholas, os 

períodos da Literatura Brasileira sempre trouxeram sua identidade e a de seus autores 

entrelaçada a modelos eurocentricamente delimitados; circunscritas, portanto, por concepções 

de Literatura muitas vezes distantes de suas verdadeiras raízes sócio-historicamente edificadas. 

Da combinação e adaptação das diversas manifestações literárias nativas, a Literatura Brasileira 

configurou-se por muito tempo como um reflexo da literatura feita pela sua colônia: Portugal; 

ainda que também fortemente influenciada pela França, inclusive nas escolhas temáticas e 

linguísticas (caso por exemplo das apropriações híbridas, em que expressões no francês eram 

continuamente utilizadas nos parágrafos de autores românticos ou realistas).  

Mais uma vez, considerar a visão de Antônio Cândido será de inestimável valor – assim como 

a de Alfredo Bosi para a construção da imagem da LB observada enquanto sucessão de 

transformações cronologicamente identificáveis. Sabe-se, de antemão, que isso a aproxima e a 

afasta de outras tradições literárias mais no que tange aos momentos de início e término de 

períodos, ou mesmo em relação a concepção de alguns dos períodos, mas exclusivamente 

aproxima de outras literaturas no que se dirige a possuir períodos com características 

particulares. A construção desses conceitos ligados aos períodos, bem como o uso do próprio 

termo “período” em maior quantidade que “fase” ou “escola” indicam desde já a existência de 

dubiedades, espaço para interpretações distintas e – ao mesmo tempo – incorporação de 

modelos com base em padrões mais ou menos passíveis de averiguação. Antônio Cândido, por 

exemplo, cita mais de dez conceitos usados para definir os momentos distintos da literatura: 

No arsenal da história literária dispomos, para o nosso caso, de conceitos como: período, fase, momento; 
geração, grupo, corrente; escola, teoria, tema; fonte, influência. (CÂNDIDO, 1959, p.39) 

 

Ao explicitar o uso corrente de tais conceitos, CÂNDIDO confirma a multiplicidade e variedade 

nos termos da interpretação do sequenciamento histórico para a Literatura. É sobre estes 



 

21   

aspectos e alguns dos declives e aclives dessa perspectiva teórica, inclusive, de que se trata o 

presente estudo e especificamente esta seção.  

Tomando como ponto de partida a experiência e contato com a periodização literária vigente – 

disponível a estudantes especialmente ao longo de seu processo de formação no Ensino Médio 

– a Literatura Brasileira tem como identificados cerca de 12 períodos fundamentais, sendo 10 

envolvendo produções em prosa e poesia, e 2 sendo constituídos quase que exclusivamente por 

poemas (caso do Parnasianismo e Simbolismo). Aprofundando um pouco mais esta visão, essa 

quantidade aumenta em 4 (ao se incluir as subdivisões do Romantismo e do Modernismo), 

todavia iniciam-se também novos contornos a contestar e padrões a verificar – não por um 

descarte epistêmico das estruturas historicamente propostas, mas por um olhar cientificamente 

interessando verificação da compatibilidade entre estágios e momentos da literatura. Percepção 

já observada como relevante por CÂNDIDO(1959, p.36), que afirma ser a estruturação de 

segmentos de tempo fechados algo que “Apesar de fecundo,  pode facilmente levar a uma visão 

mecânica, impondo cortes transversais numa realidade que se quer apreender em sentido 

sobretudo longitudinal”. A fim de delinear com um pouco mais de clareza a distribuição 

convencional dos períodos da LB, segue um quadro com alguns dos termos citados até este 

parágrafo: 

QUADRO 1 – MOVIMENTOS LITERÁRIOS CONVENCIONAIS 

Movimento Período Aproximado Termos Comumente Relacionados 
Quinhentismo 
(Classicismo) 1527 Período, Escola Literária  

Barroco 1601 Período, Escola Literária 

Arcadismo 1768 Período, Escola Literária 

Romantismo 1836 Período, Escola Literária 

Indianismo 1836-1852 1ª Geração Romântica, 1ª Fase 

Ultrarromantismo 1853 - 1879 2ª Geração Romântica, 2ª Fase 

Condoreirismo 1870 - 1880 3ª Geração Romântica, 3ª Fase 
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Realismo 1881 - 1893 Período, Escola Literária 

Naturalismo 1881 - 1893 Tendência, Fase,  

Simbolismo 1893 - 1922 Fase, Período 

Parnasianismo 1882 - 1922 Fase, Período 

Pré-Modernismo 1902 - 1922 Fase de Transição, Período 

Modernismo 1922 - 1978 Movimento, Período, Escola 

Modernismo 
(Heroico) 1922 - 1929 1ª Geração Modernista, 1ª Fase 

Modernismo 
(Consolidação) 1930 - 1945 2ª Geração Modernista, 2ª Fase 

Modernismo 
(Geração 45) 1945 - 1978 3ª Geração Modernista, 3ª Fase 

Pós-Modernismo 1945 - 1978 Tendência, Fase, Período 

Contemporaneidade 1978 - atualidade Tendência 

Fonte: O autor 

Como brevemente delineado acima, diversos termos tomaram forma e foram utilizados com 

distintas finalidades, entretanto apontando para o mesmo propósito de denominar a relação entre 

perfis literários e seus contextos ao longo do tempo. Seria ainda importante contrastar sutis 

diferenças entre os termos utilizados em geral e o termo “tendência” que, assim como “período 

de transição”, deixa aberto percepções mais fluidas na movimentação das correntes literárias – 

caso pontual do Naturalismo, Pré-modernismo e Contemporaneidade. Ademais, compreende-

se que tais expressões, diacronicamente lidas e definidas pelo cânone com títulos que remetem 

a princípios substanciais da identidade coletiva do grupo a qual foram vinculadas, não são 

estudadas como se fossem estruturadas de modo inegociável ou incontornável. 
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Apesar de as observações de CÂNDIDO quanto à periodização e as ressalvas feitas à 

mecanização não inviabilizarem seu uso didático, leituras atentas aos diversos textos de autores 

pertencentes a estes períodos convencionalmente aceitos parecem não corroborar com uma 

efetiva contiguidade entre teoria literária e os registros literários. Tais incompatibilidades, por 

se revelarem com alguma insistência, podem ser notadas em situações também de contexto 

pedagógico – em que as definições didáticas sobre os movimentos literários nem sempre 

atendem a expectativas formadas sobre os livros e autores do período em estudo – parecendo 

aos estudantes existir mais convenções terminológicas no que tange à periodização literária que 

de fato características consistentes de cunho estilístico, temático ou discursivo. Assim, obras 

como as de Machado de Assis, José de Alencar ou mesmo Euclides da Cunha podem ter trechos 

relativamente extensos fazendo uso de estratégias quase idênticas ou muito similares no que 

concerne aos aspectos mencionados anteriormente – à revelia de pertencerem a movimentos 

vistos pela teoria vigente como diferentes.   

Vale ressaltar que, a partir dessas questões, pesquisadores como Ricardo Magalhães Bulhões, 

em A PERIODIZAÇÃO LITERÁRIA: uma análise dos materiais didáticos em dois momentos 

do século XX (UNESP, 2007), já sinalizavam para a complexidade estrutural das locomoções 

teóricas entre a academia, o anseio pela formação canônica e a produção dos livros didáticos – 

as implicações historiográficas dessas mudanças reverberaram em muitas das interpretações 

convencionalmente aceitas hoje. Citando teóricos como René Wellek e Austin Warren (2003), 

BULHÕES(2007) sintetiza que os movimentos literários – bem como outras periodizações 

historicamente analisáveis – têm seu estabelecimento, consolidação e revisão instaurados por 

foças de caráter sócio-histórico e cultural; sendo objeto, portanto, de uma reunião de forças 

quase sempre posicionadas pelos agentes que determinavam ou determinam o sistema que mais 

condiz com os textos literários em si e a visão de literatura e ensino por eles defendida 

BULHÕES, 2007, p.22-40).  

 

Outros estudos, por sua vez, trazem contribuições interessantes sobre a temática sem, todavia, 

sugerir novas interpretações ou sistemas de periodização – seja por não se oporem 

diametralmente contra o estudo da literatura a partir dos movimentos já definidos, seja por não 

possuírem critérios ou ferramentas que possam dar sustentação para novas sistematizações. 

Nesse sentido, e considerando esta demanda, que a presente pesquisa propõe o uso da LC como 

alternativa metodológica para a investigação e análise deste cenário, propondo novas direções 
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para o estudo da periodização literária não somente brasileira como também em territórios 

internacionais. 

 

 

2.3.3. A Linguística de Corpus e o Texto Literário  

Tendo como objetivo fundamental estudar e analisar a Língua em uso, a LC vem se dirigindo 

desde seu surgimento aos textos de cunho literário. O uso de livros da literatura de diversos 

países não somente permitiu o estudo de suas respectivas línguas, sociedades e culturas; como 

também ampliou o olhar sobre as características estruturais, técnicas e estilísticas de suas 

literaturas. A partir de análises de vastas quantidades de textos, processados por meio de 

dispositivos e softwares computacionais, a LC tem extraído informações preciosas a respeito 

dos autores e contextos de produção literários oportunizando olhares mais atualizados e 

científicos sobre o cerne da escrita literária e a teoria convencionalmente aceita. Diante de 

dilemas como a identificação das características dos gêneros e registros literários, variações no 

estilo e estudos de variação diacrônica; a mesma vem demonstrando que muitos detalhes 

despercebidos são de fato determinantes nesses contextos e que a dialética entre a teoria e a 

realidade verificável não só anseiam por uma integração – como, de fato, podem desempenhá-

la. 

Assim como destacado nas seções específicas referentes à LC e a AMD Funcional, a LC e a 

Análise Multidimensional surgem na segunda metade do século XX  ao mesmo tempo em que 

os computadores começam a ser difundidos e que a LA conquista gradativamente seu espaço 

entre as Ciências Humanas. Ademais, é necessário lembrar que em sua primeira aparição com 

o perfil mais computadorizado, Brown Corpus (1964), englobava desde esse momento uma 

quantidade significativa de textos escritos dos mais diversos gêneros – entre eles o literário 

(BERBER SARDINHA, 2004, p.3). Da mesma forma, o maior corpus hoje já desenvolvido e 

atualizado constantemente, o Corpus of Contemporary American English – COCA contém em 

seu quadro de registros disponíveis para consulta e estudo os textos literários. Deste modo, é 

possível constatar que ao mesmo tempo em que a Literatura encontra na LC uma perspectiva 

nova para ser analisada, a LC também tem na Literatura uma importante fonte para estudos e 

inclusive caminhos para estruturar-se enquanto metodologia; na medida em que os textos 

literários não apenas possuem um volume grande de material linguístico, como apresentam 
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grande riqueza em complexidade no que se refere ao contexto de produção, variação linguística 

e propósitos discursivos.  

Entre os mais importantes estudos em LC direcionados aos textos literários estão os de Jesse 

Egbert(2012-2018) voltados para: análise multidimensional do estilo em textos ficcionais do 

século XIX, interação estatística entre textos acadêmicos, concepção de métodos para 

identificação de registros na web e análise do discurso com o suporte da LC; e Michaela 

Mahlberg(2013-2019) cujas pesquisas contemplam: a análise estilística das obras de Dickens, 

ensino de literatura com recursos da Linguística de Corpus, estudo de aspectos poéticos e 

estilísticos em romances, “speech bundles” em romances em língua inglesa do século XIX. 

Além de produzirem estudos individuais de relevância para a compreensão da literatura sob 

uma perspectiva pautada pela abordagem da LC, os autores também elaboraram o paper Fiction 

– one register or two? (in Register Studies, 2020, p.70-101) em que analisam as características 

linguísticas de diálogos e narrações em romances, considerando ambos sob a perspectiva 

ficcional; desempenhando um valioso papel no estudo da Literatura por parte da LC e da Análise 

Multidimensional. A partir de seus estudos, os autores conseguiram trazer dados precisos sobre 

não somente características estilísticas dos textos literários, como também a respeito das 

estruturas linguísticas que se padronizam nestes textos e os configuram dentro das definições 

convencionalmente estabelecidas como gênero literário.    

Como também autor com pesquisas relevantes e atuais na área dos estudos literários, está Carlos 

Henrique Kauffmann, cuja pesquisa de doutorado – Linguística de corpus e estilo: análises 

multidimensional e canônica na ficção de Machado de Assis (2020) – configura um estudo de 

grande impacto para a compreensão da literatura machadiana tendo como subsídio 

metodológico a Análise Multidimensional. Ao destrinchar as características marcantes do autor 

sob o ponto de vista funcional e lexical, o autor trouxe informações novas sobre a singularidade 

estilística de Machado de Assis, contribuindo com a fortuna crítica sobre o autor agora incluindo 

análises estatisticamente fundamentadas também pela Análise Canônica dos textos estudados. 

Ademais, é importante ressaltar a representatividade da pesquisa, nela KAUFFMANN(2020) 

desenvolve dois corpora a fim de construir bases para comparação com outros estilos e épocas 

e que possuem valor significativo: o corpus CLIMA especificamente contendo as obras de 

Machado, e o corpus CLIC (Corpus Literário Congênere) que serve de referência para análise. 

Em sua totalidade, a pesquisa trouxe um painel sobre as características estilísticas não somente 
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das obras literárias machadianas como de uma parte imprescindível do cenário da Literatura 

Brasileira. 

Também a respeito das estruturas e natureza dos textos literários, Tony Berber Sardinha (2012), 

em uma obra de sua organização juntamente a Tania M. G. Shepherd e Marcia Veirano Pinto – 

Caminhos da Linguística de Corpus (2012), divulga estudos que incluem ao menos duas 

pesquisas sobre o potencial investigativo da LC como método para estudo das metáforas: A 

Gramática das Metáforas Linguísticas (DEIGNAM, 2012) e MCI, um Indentificador de 

Candidatos a Metáfora em Corpora (BERBER SARDINHA, 2012). Nesses estudos, prenuncia-

se além de um interesse cada vez maior nas operações de análise linguística por meio de 

computadores, percepções sobre a aplicabilidade ampla da LC no contexto da teoria literária.  

Dessa forma, apesar de não ser possível uma delineação completa dos estudos em LC que têm 

como objeto de pesquisa a Literatura, é factível que estudos que vinculam a LC à Literatura 

vêm obtendo notoriedade e espaço cada vez maiores na academia – enquanto devolvem 

soluções técnicas e metodológicas para novos pesquisadores e pesquisas mais e mais apuradas 

a respeito do fazer literário. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA  

A presente seção tem como interesse fundamental descrever os procedimentos, recursos, 

técnicas e contextos da pesquisa realizada para a aquisição dos resultados obtidos por este 

estudo. Considerando tais propósitos, as áreas anteriormente delineadas serão vistas agora como 

encaminhadoras dos critérios que demarcaram e ampliaram as possibilidades investigativas do 

Corpus de Literatura Brasileira, o COLIBRA. Como já mencionado, a abordagem central desta 

investigação é a pertencente à área da Linguística de Corpus, sendo a Análise Multidimensional 

de caráter Funcional a utilizada nos estudos específicos a seguir narrados. Do planejamento à 

preparação, da concepção do cronograma à realização efetiva das etapas da pesquisa, muitas 

fases passaram por verificação e revisão sempre em conformidade com as demandas que o 

próprio objeto de pesquisa apresentou.  

De maneira sintética, a fim de que os objetos visados pela pesquisa pudessem ser identificados, 

selecionados e efetivamente alcançados, foram articuladas ações de planejamento, ajuste e 

análise contínua de dados coletados e elaborados empiricamente. Os diversos bancos de dados 

resultantes, por sua vez, foram organizados, planilhados e inspecionados considerando-se 

critérios de validade, relevância e representatividade – conforme as diretrizes da LC, como 

expostas em BERBER SARDINHA (2004) e BIBER (1988). Após esses procedimentos, os 

arquivos obtidos foram diagnosticados quanto à suas propriedades para acesso e análise 

computacional de dados – o que demandou o uso de ferramentas e procedimentos diversos de 

conversão para formatos de texto legíveis às máquinas e ferramentas a utilizar. Ademais, os 

arquivos tiveram suas imperfeições mais discrepantes depuradas uma a uma; enquanto, por 

outro lado, suas imperfeições mais sutis foram processadas de modo automatizado por parte da 

ferramenta de parseamento. Após a preparação formal dos arquivos, os mesmos foram 

compilados no Software de Parseamento, Palavras, cedido pelo professor e orientador Tony 

Berber Sardinha com as finalidades acadêmicas supracitadas. Com os arquivos dos registros 

integralmente parseados, o arquivo em CSV com a contagem de palavras dentro contemplando 

os aspectos funcionais – portanto sintático gramaticais – das palavras e expressões do corpus  

foram obtidos e direcionados para o uso na ferramenta de análise estatística, SAS (Statistical 

Analysis System). Desenvolvendo, rodando e utilizando scripts adaptados especificamente para 

o corpus, o COLIBRA foi estatisticamente processado. Os dados sistematizados do 

processamento do corpus, por sua vez, possibilitou  o acesso a um significativo número de dados 
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cujas características puderam ser pesadas, verificadas e estudadas. A partir dessas experiências 

de análise, não somente a identificação das variáveis e das dimensões funcionais dos registros 

foi possível, como também as interpretações consequentes da combinação destes dados pode 

efetivamente se dar. A partir dessas interpretações gerais e específicas, obras, autores e anos de 

publicação puderam ser segmentados em distribuições coerentes e compreensíveis cujos 

padrões puderam servir de base para a periodização multidimensional funcional mais 

apropriada para a Literatura Brasileira contemplada no COLIBRA. 

Desta maneira, nas próximas subseções serão descortinados os processos mobilizadores da 

pesquisa, suas características únicas e a amplitude de sua representatividade. Espera-se que, a 

partir desta seção, pesquisadores e demais leitores interessados possam identificar as ações 

dirigidas para a concretização do estudo tema desta pesquisa e, com base em suas leituras e 

análises, possam constatar a verificabilidade dos posicionamentos defendidos nesta dissertação 

e os resultados por ela alcançados.  

3.1. PLANEJAMENTO DO CORPUS (COLIBRA) 

 

Considerado etapa crucial no desenvolvimento de um corpus, o Planejamento que possibilitou 

a transformação do projeto COLIBRA em uma pesquisa real e substancial foi elaborado a partir 

de questões intimamente conectadas às perguntas de pesquisa e considerando os aspectos 

idiossincráticos dos textos literários. Tratando-se portanto do passo inicial para a concepção de 

um “corpus design” autêntico, o planejamento para a construção do corpus ocorreu em 

consonância com o período em que eu (o autor e pesquisador responsável) iniciei como aluno 

ouvinte a participar de encontros formativos semanais com o Grupo de Estudos de Linguística 

de Corpus, GELC. Ainda nesse contexto, o autor desta pesquisa pôde assistir a disciplinas, ler 

materiais e interagir com pesquisadores de outros corpora. As contribuições dessas interações 

podem ser sintetizadas da seguinte forma: 

 

I. GELC – A partir dos Seminários de Apresentação de Pesquisas e dos Encontros voltados 

ao Estudo da Linguística de Corpus, foi possível adquirir um olhar mais apurado sobre a área 

da LC e suas aplicabilidades investigativas; 

II. Disciplina Panorama Histórico da Linguística Aplicada  – Na condição de aluno 

ouvinte, foi possível obter informações metodológicas, práticas e interdisciplinares 
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direcionados ao desenvolvimento de corpora, o que balizaria as escolhas mais determinantes 

para a definição do corpus e de suas particularidades. 

III. Pesquisadores Rafael Maverick, Claudia Delfino, Yara Toledo e Carlos Kauffmann – 

Estabelecendo diálogos com os pesquisadores elencados, foi possível destrinchar as 

possibilidades e campos passíveis de pesquisa, além de obter uma visão preliminarmente 

mais técnica dos processos subsequente de uma pesquisa em LC.  

IV. Prof. Dr. Tony Berber Sardinha (autor de grande volume de obras fundamentais deste 

estudo, professor e também pesquisador na área da Linguística de Corpus; com 

reconhecimento nacional e internacional) – Finalmente, suas orientações e indicações 

bibliográficas mobilizaram tomadas de posição mais científicas e sérias diante dos objetivos, 

justificativas e definições centrais do presente estudo. 

 

Desse modo, o projeto erigiu-se tendo inicialmente propostas que já traziam um interesse pelo 

registro escrito literário, dando ênfase para o estudo dos autores e das periodizações da 

literatura. Entre as questões que tiveram suma importância para este processo de estabilização 

do objeto de estudo estava a relação com o ensino da Literatura Brasileira para os estudantes do 

Ensino Médio. Nesses cenários, construiu-se o esboço do que seria o projeto do Corpus de 

Literatura Brasileira, o COLIBRA. A transição entre uma proposta e outra ocorreu, entretanto, 

com base em uma análise muito mais minuciosa das condições para composição e estudo do 

corpus, como sintetiza o quadro a seguir: 
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QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE AS PROPOSTAS INVESTIGAVAS QUE 

PRECEDERAM A PESQUISA 

 PROPOSTA DEFINIDA 

 Estudo das obras digitalizadas da Literatura Brasileira. 

Estado da Arte Quantidade relativamente ampla de pesquisas, autores e estudos na área. 

Diferencial da 
Pesquisa 

Originalidade no que tange às perguntas direcionadas ao objeto de estudo, 
propondo perspectivas em confronto com a teoria vigente. 

Acesso aos 
Registros 

Também disponíveis na internet, entretanto em formatos de fácil 
carregamento, armazenamento e conversão (apesar de também possuir suas 
respectivas distorções e impurezas). 

Seleção dos 
Registros 

De menor complexidade, por haver categorias facilmente identificáveis e 
bibliograficamente determinadas.  

Fonte: O autor 

 

Após a definição do objeto de pesquisa, foi necessário realizar um levantamento que averiguasse 

a pertinência das perguntas de pesquisa que começavam a ser esboçadas. Para que esta etapa 

fosse executada, iniciou-se um processo de pesquisa das fontes primárias sobre a Teoria 

Literária Nacional e Internacional, com ênfase nos aspectos ligados à periodização dos 

movimentos literários. Cabe ressaltar que nesse momento já se antevia a ausência de estudos 

em Linguística de Corpus que observassem tais facetas da literatura brasileira. A partir da leitura 

das obras teóricas de Alfredo Bosi (2015) e Antônio Cândido (2009), e consultando também os 

acervos de artigos acadêmicos sobre Linguística Aplicada e Estudos Literários na plataforma 

Scientific Electronic Library, Scielo (2019-20); foi possível constatar a existência de uma 

demanda de pesquisa no que concerne ao estudo dos períodos literários de um ponto de vista 

linguístico com a abordagem estatisticamente sistematizada da Linguística de Corpus. Desse 

modo, estabeleceu-se as primeiras perguntas de pesquisa. 

Como problemática fundamental, observou-se que a segmentação diacrônica da Literatura 

Brasileira possuía um volume grande de referencial teórico, mas nenhum estudo empírico que 

justificasse as classificações que os textos recebiam com base nos agrupamentos em que eram 

inseridos. Assim, aparentemente obras de diversos autores eram – de modo geral – classificadas 

como pertencentes a um movimento X ou Y conforme as suas respectivas datas de publicação, 

surgindo à posteriori características que pretendiam “englobar” tais obras naqueles movimentos 
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aos quais foram vinculadas. Sabe-se, no entanto, que mesmo em períodos como o Modernismo 

– cujo movimento se desenvolveu com a participação consciente de autores e agitadores 

culturais engajados – as obras literárias e os autores sempre tinham suas singularidades, e muitas 

vezes não coadunavam com nenhuma das principais características dos textos representantes 

dos períodos aos quais foram enquadrados. Tais disparidades, porém, ainda que não ignoradas 

pelos teóricos, ao longo dos anos foram sempre descredibilizadas; sendo vistas como 

inexpressivas ou insignificantes, sem que houvesse uma apuração real de suas especificidades. 

Desta forma, demonstrou-se de inigualável importância atravessar a interpretação intuitiva e 

convencional das teorias vigentes, propondo uma verificação cientificamente estruturada para 

identificar quais variáveis de caráter linguístico estavam presentes nos textos literários, como 

esses fatores contribuem e interferem nas características funcionais das obras literárias e quais 

padrões de comportamento linguístico possibilitam uma visualização mais nítida dos trajetos 

particulares da Literatura Brasileira.  

 

De maneira progressiva, as perguntas de pesquisa foram inicialmente esboçadas como indicado 

a seguir: 1. A periodização vigente da literatura brasileira é compatível com os textos 

linguisticamente analisados pertencentes aos movimentos periodizados? 2. Caso sejam 

compatíveis, em que nível, em quais aspectos e com qual profundidade? 3. Caso sejam 

incompatíveis, em que nível, em quais aspectos e com qual profundidade? 4. Caso seja 

necessário um ou mais novos modelos, como se pode iniciar uma nova organização dos 

períodos da literatura brasileira com base nos dados adquiridos? 5. Caso não seja possível um 

novo modelo, quais motivos inviabilizam uma nova organização dos períodos da literatura 

brasileira com base nos resultados obtidos?. Tendo a primeira e última pergunta como 

parcialmente respondidas pelo contexto e  estudos preliminares, observou-se que a maior parte 

dos esforços e das contribuições da pesquisa seria mais do que apontar as disparidades; na 

verdade, implicaria especialmente em destrinchar as variáveis constituintes dos registros 

abarcados pelo corpus. Na medida em que tais aspectos da literatura nunca passaram por uma 

validação estatística imbuída das estratégicas da LC, as perguntas foram consideradas 

pertinentes para o prosseguimento do estudo. 

 

Considerando as características idiossincráticas da Linguística de Corpus, estabeleceu-se o 

painel inicial das atividades básicas a serem realizadas para a construção do COLIBRA e sua 

consequente análise. Tais etapas podem ser sintetizadas como segue: 
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I. Catalogação de todos os autores e obras dos séculos XIX, XX e XXI; 

II. Análise e seleção do grau de representatividade das obras e autores selecionados; 

III. Transcrição, em arquivo txt (UTF8), dos livros atribuídos ao corpus linguístico da 

pesquisa; 

IV. Aplicação dos métodos de Análise Multidimensional Funcional a partir da abordagem 

da Linguística de Corpus e com o suporte tecnológico das ferramentas Palavras e SAS; 

V. Aferição dos resultados obtidos e comparação das distintas coocorrências com as 

definições consolidadas; 

VI. Sintetização dos dados perscrutados, confrontando os mesmos à hipótese da pesquisa 

(neste caso o caráter demasiado apriorístico da periodização das obras literárias 

brasileiras do século XIX ao XXI). 

 

Definidos os procedimentos básicos, avaliou-se o tempo disponível para a realização da 

pesquisa e se projetou prazos trimestralmente determinados em que atividades seriam iniciadas 

e finalizadas. A partir dessa verificação, foi possível conceber o cronograma para a realização 

da pesquisa, cujos detalhes estão descritos a seguir: 
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QUADRO 3 – CRONOGRAMA E PLANEJAMENTO INICIAL DA PESQUISA 

ANO TRIMESTRE PROCEDIMENTOS 

 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 

 
 
  

1O 1. Revisão da Catalogação; 

1O 2. Seleção das obras representativas; 

2O 3. Construção do corpus em pdf; 

3O 4. Conversão dos arquivos nos formatos graficamente 
analisáveis; 

4O 5. Organização informacional dos arquivos e 
documentos analisados. 

2021 

1O 1. Análise de Corpus dos Textos; 

1O 2. Parseamento Funcional do corpus; 

2O 3. Aplicação e comparação dos dados; 

3O 4. Correlação e organização das dimensões obtidas 
com o estudo do material; 

4O 5. Interpretação e verificação da tese, juntamente com 
a avaliação de sua compatibilidade técnica. 

 Fonte: O autor 

 
Ainda que nem sempre e não integralmente desenvolvido conforme suas diretrizes, o 

cronograma serviu como direcionamento importante para conservar a atenção dirigida à 

pesquisa, à sua complexidade e aos entrecruzamentos contextuais com os quais esteve sempre 

conectada. Por razões ligadas ao período da pandemia, a pesquisa estendeu-se ainda até 2022 

após longo processo de finalização e revisão. 
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3.2. COLETA E CATALOGAÇÃO DO COLIBRA 
 

Para que o COLIBRA pudesse ser desenvolvido, a busca por fontes seguras que dessem acesso 

aos livros da Literatura Brasileira foi uma tarefa de importância decisiva também para a 

definição de critérios que elaborassem o desenho do corpus, conferindo a ele a contundência 

esperada. Iniciada em janeiro de 2021, a busca fez com que três plataformas nacionais 

direcionadas à leitura e literatura fossem identificadas como pertinentes para a pesquisa: Acervo 

Academia Brasileira de Letras (serviço presente no site da ABL), Acervo Biblioteca Nacional 

(serviço BN Digital), Acervo Domínio Público (serviço online apoiado pelo governo para a 

democratização da leitura), Plataforma Lê Livros (site independente, autorizado por editoras e 

autores a divulgar obras com o intuito de incentivar e angariar leitores). Por conterem um 

volume amplo de obras em arquivos de carregamento simplificado e autorizadas por autores e 

entidades vinculados aos títulos, foram definidas como fontes fundamentais para o acesso das 

obras que seriam contempladas pelo corpus. Todavia, considerou-se que, havendo a ausência 

de qualquer obra de renome e relevância para a pesquisa que estivesse ausente nestes sites, 

haveria novas buscas na internet tendo em vista a captação autorizada das obras que se fizessem 

necessárias. As características específicas de cada plataforma estão descritas como segue: 
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QUADRO 4 – PLATAFORMAS E ACERVOS UTILIZADOS 

PLATAFORMA DESCRIÇÃO ASPECTOS FAVORÁVEIS 

ABL 
Acervo aberto do Site 

da Academia Brasileira 
de Letras 

 
Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF. Sua proposta 
é aproximar os usuários das obras de 
grandes escritores e escritoras 
brasileiros. 

BN DIGITAL Acervo aberto do Site 
da Biblioteca Nacional  

 
Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF. Sua proposta 
é aproximar os usuários das obras de 
grandes escritores e escritoras 
brasileiros. 
 

DOMÍNIO 
PÚBLICO 

Acervo aberto para o 
carregamento de livros 
da literatura nacional e 
internacional. 

Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF. Sua proposta 
é aproximar leitores online das mais 
populares obras da literatura nacional e 
internacional.  

LÊ-LIVROS 

Acervo aberto para o 
carregamento de livros 
de diversos autores, 
épocas e editoras. 

Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF, EPUB e TXT. 
Sua proposta é engajar novos leitores por 
meio da disseminação de livros diversos. 

   Fonte: O autor 

 

Antes de se utilizar as fontes localizadas, realizou-se a integral catalogação dos autores e obras 

da Literatura Brasileira de narrativa ficcional em prosa no contexto dos séculos XIX, XX e XXI 

a partir dos livros e enciclopédias de autores prestigiados pela crítica literária nacional e 

internacional, tais quais: Antônio Cândido, Alfredo Bosi, Otto Maria Carpeaux, Moisés 

Massaud, Carlos William Leite, Thereza Cochar Magalhães, William Roberto Cereja, José 

Veríssimo Dias de Matos e Jacinto do Prado Coelho; além dos acervos virtuais de conteúdo 
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bibliográfico da ABL (Academia Brasileira de Letras), da BNC (Biblioteca Nacional) e demais 

enciclopédias onlines disponíveis.  

 

Pôde-se observar, ainda, que pelo estudo de identificação e comparação, que insurgiram, ao 

longo dos três séculos analisados, houve 189 autores do gênero narrativa ficcional em prosa e 

64 autores exclusivamente de gêneros distintos do estabelecido para o corpus. É importante 

destacar que foram incluídas as crônicas à catalogação dos textos, na medida em que estas não 

podem ser compreendidas como pertencentes a um gênero não ficcional puro, e são 

desenvolvidas em prosa de maneira conveniente à análise ambicionada. Ao final do 

procedimento preliminar da seleção das obras, registrou-se um total de 2077 títulos de obras das 

mais variadas dimensões enquadrando-se no perfil estabelecido à priori, conforme segue: 

 

TABELA 1 – OBRAS IDENTIFICADAS NAS PESQUISAS PRELIMINARES 

Nomes dos Autores / Quantidade de Obras 
Joaquim Manuel de 

Macedo 34 Pardal Mallet  5 Carlos Nejar 11 Lygia Fagundes 
Teles  24 Adalgisa Nery 5 

Franklin Távora 12 Baptista Cepellos  1 Chico Buarque de 
Holanda 5 Manoel Carlos 

Karam  12 Clarice Lispector 27 

Guimarães Jr. 3 Faria Neves 
Sobrinho  3 Cora Coralina 1 Marcelo 

Mirisola  19 Dalcídio Jurandir 13 

José de Alencar 20 Carneiro Vilela  13 Cristóvão Tezza 18 Marcelo Rubens 
Paiva  17 Elisa Lispector 11 

Manuel Antônio de 
Almeida 1 Theotônio Freire  3 Dalton Trevisan 5 Margarete 

Solange  12 Geir Campos 2 

Bernardo Guimarães 16 Manoel Arão de 
Oliveira Campos  4 Décio Pignatari 7 Marina Colasanti  42 Guimarães Rosa 11 

Visconde de Taunay 4 Coelho Neto  20 Domício Proença 
Filho 6 Mário Prata  22 Jorge Andrade 36 

Guimarães Júnior 5 Euclides da Cunha  4 Edla Van Steen 14 Mário Ribeiro da 
Cruz  6 Lêdo Ivo 16 

Álvares de Azevedo 4 Graça Aranha 3 Eduardo Spohr 5 Marques Rebelo  8 Lima Barreto 19 

 Artur Azevedo  5 Lima Barreto  18 Elias José 8 Miguel M. 
Abrahão  4 Domingos 

Carvalho da Silva 1 

Machado de Assis  19 Monteiro Lobato  46 Esdras do 
Nascimento 22 Millôr Fernandes  36 Nelson Rodrigues 32 

Júlia Lopes de 
Almeida  16 Coelho Neto  20 Fernando Sabino 49 Moacyr Scliar  35 Péricles Eugênio da 

Silva Ramos 6 

Xavier Marques  13 
Antônio de 
Alcântara 
Machado 

4 Geraldo Ferraz 11 Modesto Carone  5 Ferreira Gullar 5 

Raul Pompéia  4 Carlos Drummond 
de Andrade 19 Harry Laus 5 Silviano 

Santiago  30 Décio Pignatari 4 

Ferreira Leal  3 Cornélio Pena 1 Hilda Hilst 12 Thales de 
Andrade  4 Adélia Prado 8 

Adolfo Caminha  7 Cyro dos Anjos 3 Ignácio de Loyola 
Brandão 21 Yara Cecim  3 Adonias Filho 7 

Aluísio Azevedo  13 Érico Veríssimo 19 Rui Calisto 7 Millôr Fernandes  36 Alberto Mussa 10 



 

37   

Domingos Olímpio  2 Euclides Neto 1 Jamesson Buarque 11 Zélia Gattai  1 Álvaro Cardoso 
Gomes 15 

Inglês de Sousa  5 Graciliano Ramos 17 João Almino 8 Zulmira Ribeiro 
Tavares 10 Ana Maria 

Machado 2 

Júlio Ribeiro  5 Guilherme de 
Almeida 22 João Antônio 4 Murilo Rubião  10 Ana Miranda 10 

Ferreira Leal  3 Jorge Amado 28 João Gilberto Noll 19 Nélida Piñon  15 Angela Dutra de 
Menezes 8 

Paulo Marques de 
Oliveira  4 Jorge de Lima 4 João Ubaldo 

Ribeiro 20 Paulo Mendes 
Campos 18 Antônio Callado 10 

Figueiredo Pimentel  8 José Américo de 
Almeida 13 Joel Silveira 4 Olga Savary  1 Antônio Carlos 

Viana 6 

Max Fleiuss  8 José Geraldo 
Vieira 14 Jorge Amado 29 Otto Lara 

Resende  9 Antônio Torres 15 

Pápi Júnior 8 José Lins do Rego 23 José Cândido de 
Carvalho 9 Osman Lins  9 Ariano Suassuna 3 

Coelho Neto 20 Lúcio Cardoso 16 José Clemente 
Pozenato 1 Paulo Coelho  19 Roberto 

Drummond 14 

Raul Pompéia  8 Manuel Bandeira 18 José Godoy Garcia 1 Paulo Lins  4 Rubem Braga 27 

Rodolfo Teófilo  11 Mário de Andrade 4 José J. Veiga 18 Paulinho 
Assunção  2 Augusto de 

Campos 31 

Maria Benedita 
Bormann  6 Mario Quintana 1 José Roberto Torero  38 Pedro Bandeira  17 Autran Dourado 24 

Marques de Carvalho  6  Marques Rebelo  12  José Sarney   9  
Pedro Nava 

  8  Bernardo Élis  6  

Horácio de Carvalho  2 Menotti Del 
Picchia 17 Lindanor Celina  8 Per Johns  7 Bernardo Carvalho 12 

Antônio Sales  1 Murilo Mendes 1 Lindolfo Rocha  2 Raduan Nassar  5 Caio Fernando 
Abreu 8 

Carlos Dias Fernandes  11 Oswald de 
Andrade 5 Livia Garcia-Roza  6 Reinaldo Moraes  9 Campos de 

Carvalho 5 

Emília Bandeira de 
Melo 5 Otávio de Faria 13 Luís Fernando 

Veríssimo  27 Renard Perez  9 Carlos Heitor Cony 6 

Canto e Mello 4 Patrícia Galvão 
(Pagu) 3 Luiz Antonio de 

Assis Brasil 5 Ricardo Ramos  9 Carlos Herculano 
Lopes 12 

Avelino Fóscolo  7 Rachel de Queiroz 25 Luiz Vilela  25 Raul Bopp 6   

Cardoso de Oliveira  1 Carlos Nascimento 
Silva 6 Lya Luft  30 Ribeiro Couto 15   

 Fonte: O autor 

 

Em contrapartida, após o início da coleta das obras, logo foi possível constatar que centenas de 

obras não se encontravam disponíveis para download nas fontes oficiais disponíveis e em fontes 

paralelas por meio de buscas abertas na internet. Ademais, observou-se que muitas obras não 

existiam nem mesmo em formato digitalizado para a compra, tendo seus títulos em antigas 

edições já indisponíveis nas livrarias.  

 

Após longos vasculhamentos e observando uma padronização entre as obras disponíveis e as 

indisponíveis nas plataformas de download, notou-se que na verdade as obras mais 

significativas e consideradas obras-primas da literatura brasileira sempre estavam disponíveis, 

enquanto obras menos conhecidas, menos populares e aparentemente menos reconhecidas como 
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relevantes para a crítica literária não eram encontradas em nenhum site ou acervo digital. Assim, 

decidiu-se utilizar os acervos digitais disponíveis como os filtros iniciais das obras que seriam 

categorizadas. Logo, foi possível dar continuidade ao processo de coleta e seguir o cronograma 

de maneira mais estável e como fica explicitado na tabela de acompanhamento a seguir inserida: 

 

TABELA 2 – ACOMPANHAMENTO DA COLETA DOS TEXTOS 

OBRAS PERÍODO FONTE DATA 

10 Romantismo BNC Coleta até 23/01/2020 

87 Variados Variadas Coleta até 25/01/2020 

30 

Romantismo, 
Domínio 
Público Coleta até 29/01/2020 Realismo  

Naturalismo 
  

80 
Modernismo Domínio 

Público 
Coleta até 07/02/2020 

Contemporâneo Le Livros 

64 Contemporâneo Le Livros Coleta até 08/02/2020 

269 Variados Variados Coleta até 23/12/2020 
 

Fonte: O autor 

 

Posteriormente, as obras foram convertidas para txt, catalogadas e seus detalhes específicos 

foram registrados. Tendo em vista a análise estatística dos dados a partir dos metadados, 

considerando estes como categorias de estudo, a catalogação implicou a renomeação dos 

arquivos com base nas identificações mais úteis para o processamento das informações 

presentes nas obras compiladas. As características indicadas no título de cada arquivo seguiu o 

seguinte parâmetro: 

 
A critério de exemplo, segue parte da planilha com o detalhamento exemplificativo dos nomes 

de alguns dos arquivos com os registros do COLIBRA: 
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FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA IDENTIFICAÇÃO DOS 

ARQUIVOS 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 
Fonte: O autor 
 

TABELA 3 – REFERENCIAL DE CATALOGAÇÃO DO COLIBRA 
Ano Autor Obra Registro Período Identificação 

 
1992 

 
rachel 

 
03 

 
romance 

 
contemporaneidade 

 
1992_rachel03.r_con.txt 

1971 ariano 02 romance contemporaneidade 1971_ariano02.r_con.txt 
1977 jorgea 08 romance contemporaneidade 1977_jorgea08.r_con.txt 
2009 reinal 01 romance contemporaneidade 2009_reinal01.r_con.txt 
1984 joaoub 01 romance contemporaneidade 1984_joaoub01.r_con.txt 
2010 eduard 01 romance contemporaneidade 2010_eduard01.r_con.txt 
2013 eduard 03 romance contemporaneidade 2013_eduard03.r_con.txt 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

  Fonte: O autor 

 
Com a identificação do ano, autor, obra e período literário; tornou-se possível expandir as 

possibilidades investigativas do estudo – sendo efetivas as comparações dos dados obtidos a 

partir dos agrupamentos existentes nas e pelas categorizações dos metadados. 

 

Devido a problemas de identificação ou mesmo de digitação, as planilhas com os nomes e dados 

dos arquivos foram analisadas e editadas ao menos mais de três vezes antes de serem 

consideradas aptas para uso nas análises subsequentes. Desse modo, após finalizada a coleta e 

a catalogação dos arquivos, a conversão de todos os arquivos pôde ser iniciada – tendo em vista 

a compatibilização dos registros para o uso por parte dos softwares previstos. No processo de 

conversão e depuração dos arquivos, também algumas obras tiveram de ser excluídas do estudo; 

de modo geral, devido a volume discrepante de distorções e impurezas nestes arquivos que iriam 

prejudicar a autenticidade da leitura de seus elementos linguísticos. 
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Encaminhados os processos de conversão e limpeza (melhor descritos na seção 3.2.), obteve-se 

a seguinte relação de obras com seus respectivos metadados: 

 

TABELA 4 – DE AUTORES E OBRAS DO COLIBRA 

Nº AUTOR OBRA ANO FASE REGISTRO ARQUIVO 

1 Joaquim Manuel de Macedo A Moreninha 1844 ROM ROMANCE joaqui01.r 

2 Joaquim Manuel de Macedo O Moço Loiro 1845 ROM ROMANCE joaqui02.r 

3 Joaquim Manuel de Macedo Os Dois Amores 1848 ROM ROMANCE joaqui03.r 

4 Manuel Antônio de Almeida Memórias de um sargento de Milícias 1852 ROM ROMANCE manuel01.r 

5 Álvares de Azevedo Noite na Taverna 1855 ROM ROMANCE alvaro01.r 

6 José de Alencar Cinco Minutos 1856 ROM ROMANCE joseal01.r 

7 José de Alencar A viuvinha 1857 ROM ROMANCE joseal02.r 

8 José de Alencar O guarani 1857 ROM ROMANCE joseal03.r 

9 José de Alencar Lucíola 1862 ROM ROMANCE joseal04.r 

10 José de Alencar Diva 1864 ROM ROMANCE joseal05.r 

11 José de Alencar Iracema 1865 ROM ROMANCE joseal06.r 

12 Joaquim Manuel de Macedo A Luneta Mágica 1869 ROM ROMANCE joaqui04.r 

13 Joaquim Manuel de Macedo As Vítimas-Algozes 1869 ROM ROMANCE joaqui05.r 

14 Bernardo Guimarães O Ermitão de Muquém 1869 ROM ROMANCE bernar01.r 

15 Joaquim Manuel de Macedo As Mulheres de Mantilha 1870 ROM ROMANCE joaqui06.r 

16 Machado de Assis Contos Fluminenses 1870 ROM CONTO machad01.c 

17 José de Alencar O gaúcho 1870 ROM ROMANCE joseal07.r 

18 José de Alencar A pata da gazela 1870 ROM ROMANCE joseal08.r 

19 José de Alencar O tronco do ipê 1871 ROM ROMANCE joseal09.r 

20 José de Alencar Til 1871 ROM ROMANCE joseal10.r 

21 Bernardo Guimarães O Seminarista 1872 ROM ROMANCE bernar02.r 

22 Visconde de Taunay Inocência 1872 ROM ROMANCE viscon01.r 

23 Machado de Assis Ressurreição 1872 CON ROMANCE machad014.r 

24 Machado de Assis A Mão e a Luva 1874 ROM CONTO machad02.c 

25 José de Alencar Ubirajara 1874 ROM ROMANCE joseal11.r 

26 Machado de Assis A Chinela Turca 1875 ROM CONTO machad03.c 

27 José de Alencar O sertanejo 1875 ROM ROMANCE joseal12.r 

28 José de Alencar Senhora, 1875 1875 ROM ROMANCE joseal13.r 

29 Bernardo Guimarães A Escrava Isaura 1875 ROM ROMANCE bernar03.r 

30 Franklin Távora O Cabeleira 1876 ROM ROMANCE frankl01.r 

31 Machado de Assis Helena 1876 ROM ROMANCE machad04.r 

32 Joaquim Manuel de Macedo Memórias da Rua do Ouvidor 1878 ROM ROMANCE joaqui07.r 

33 Franklin Távora O matuto 1878 ROM CRÔNICA frankl02.cr 

34 Franklin Távora Lourenço 1878 ROM ROMANCE frankl03.r 

35 Machado de Assis Iaiá Garcia 1878 ROM ROMANCE machad05.r 

36 Franklin Távora O sacrifício 1879 ROM ROMANCE frankl04.r 
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37 Aluísio Azevedo Uma Lágrima de Mulher, romance 1880 ROM ROMANCE aluisi01.r 

38 Aluísio Azevedo O Mulato, romance 1881 REA ROMANCE aluisi02.r 

39 Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas 1881 REA ROMANCE machad06.r 

40 Machado de Assis Papéis Avulsos 1882 REA CONTO machad07.c 

41 Aluísio Azevedo Aos Vinte Anos 1884 REA CONTO aluisi03.c 

42 Aluísio Azevedo Casa de Pensão 1884 REA ROMANCE aluisi04.r 

43 Machado de Assis Casa Velha 1885 REA CONTO machad08.c 

44 Pardal Mallet Hóspede, romance 1887 REA ROMANCE pardal01.r 

45 Aluísio Azevedo O Homem 1887 REA ROMANCE aluisi05.r 

46 Júlio Ribeiro A Carne 1888 REA ROMANCE julior01.r 

47 Raul Pompéia O Ateneu 1888 REA ROMANCE raulpo01.r 

48 Aluísio Azevedo O Cortiço 1890 REA ROMANCE aluisi06.r 

49 Aluísio Azevedo O Coruja 1890 REA ROMANCE aluisi07.r 

50 Machado de Assis Quincas Borba 1891 REA ROMANCE machad09.r 

51 Adolfo Caminha A Normalista 1893 REA ROMANCE adolfo01.r 

52 José de Alencar Encarnação 1893 REA ROMANCE joseal14.r 

53 Artur Azevedo Contos fora de moda 1894 REA CONTO arturaz01.c 

54 Adolfo Caminha No País dos Ianques 1894 REA ROMANCE adolfo02.r 

55 Adolfo Caminha Bom Crioulo 1895 REA ROMANCE adolfo03.r 

56 Adolfo Caminha Tentação 1896 REA ROMANCE adolfo04.r 

57 Inglês de Sousa O missionário 1899 REA ROMANCE ingles01.r 

58 Coelho Neto A Conquista 1899 REA ROMANCE coelho01.r 

59 Machado de Assis Dom Casmurro 1899 REA ROMANCE machad10.r 

60 Euclides da Cunha Os Sertões 1902 REA ROMANCE euclid01.r 

61 Graça Aranha Canaã 1902 REA ROMANCE gracaa01.r 

62 Domingos Olímpio Luzia-Homem 1903 REA ROMANCE doming01.r 

63 Machado de Assis Esaú e Jacó 1904 REA ROMANCE machad11.r 

64 Coelho Neto Turbilhão 1906 REA ROMANCE coelho02.r 

65 Machado de Assis Relíquias da Casa Velha 1906 REA CONTO machad12.c 

66 Machado de Assis Memorial de Aires 1908 REA ROMANCE machad13.r 

67 Lima Barreto Recordações do Escrivão Isaías Caminha 1909 PRE ROMANCE limaba01.r 

68 Coelho Neto Mistério do Natal 1911 PRE CONTO coelho03.c 

69 Lima Barreto Triste Fim de Policarpo Quaresma 1911 PRE ROMANCE limaba02.r 

70 Lima Barreto Numa e a Ninfa 1915 PRE ROMANCE limaba03.r 

71 Monteiro Lobato Urupês 1918 PRE ROMANCE lobato1.r 

72 Monteiro Lobato Cidades mortas 1919 PRE CONTO lobato2.c 

73 Lima Barreto Histórias e Sonhos 1920 PRE CONTOS limaba04.c 

74 Lima Barreto Os Bruzundangas 1923 PRE CRÔNICA limaba05.r 

75 Oswald de Andrade Memórias Sentimentais de João Miramar 1924 MOR ROMANCE oswald01.r 

76 Monteiro Lobato O Presidente Negro/O choque das Raças 1926 PRE ROMANCE lobato3.r 

77 Antônio de Alcântara Machado Brás, Bexiga e Barra Funda 1927 MOD CONTO alcant01.c 

78 Mário de Andrade Amar, Verbo Intransitivo 1927 MOD ROMANCE mariod01.r 
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79 Mário de Andrade Macunaíma 1928 MOD ROMANCE mariod02.r 

80 Rachel de Queiroz O quinze, romance 1930 MOD ROMANCE rachel01.r 

81 José Lins do Rego Menino de engenho 1932 MOD ROMANCE joselins1.r 

82 Graciliano Ramos Caetés 1933 MOD ROMANCE gracil01.r 

83 Oswald de Andrade Serafim Ponte Grande 1933 MOD ROMANCE oswald02.r 

84 Érico Veríssimo Clarissa 1933 MOD ROMANCE ericov01.r 

85 Graciliano Ramos São Bernardo 1934 MOD ROMANCE gracil02.r 

86 Jorge Amado Jubiabá 1935 MOD ROMANCE jorgea01.r 

87 Dyonelio Machado Os ratos 1935 MOD ROMANCE dyonel01.r 

88 Érico Veríssimo Caminhos cruzados 1935 MOD ROMANCE ericov02.r 

89 Graciliano Ramos Angústia 1936 MOD ROMANCE gracil03.r 

90 Jorge Amado Mar morto 1936 MOD ROMANCE jorgea02.r 

91 Jorge Amado Capitães da areia 1937 MOD ROMANCE jorgea03.r 

92 Cyro dos Anjos O amanuense Belmiro 1937 MOD ROMANCE cyrodo01.r 

93 Graciliano Ramos Vidas Secas 1938 MOD ROMANCE gracil04.r 

94 Érico Veríssimo Olhai os lírios do campo 1938 MOD ROMANCE ericov03.r 

95 Rachel de Queiroz As Três Marias 1939 MOD ROMANCE rachel02.r 

96 Murilo Rubião Obra Completa 1940 MOD CONTO murilo01.c 

97 Jorge Amado Terras do Sem-Fim 1943 MOD ROMANCE jorgea04.r 

98 José Lins do Rego Fogo morto 1943 MOD ROMANCE joseli02.r 

99 Rubem Braga O conde e o passarinho 1944 MOD CRÔNICA rubemb04.cr 

100 Guimarães Rosa Sagarana 1946 MOD CONTO guimar01.c 

101 Jorge Amado Gabriela, cravo e canela 1948 MOD ROMANCE jorgea05.r 

102 Lima Barreto Clara dos Anjos 1948 MOD ROMANCE limaba06.r 

103 José Geraldo Vieira A Ladeira da Memória 1949 MOD ROMANCE joseger01.r 

104 Érico Veríssimo O tempo e o vento 1949 MOD ROMANCE ericov04.r 

105 Ferreira Gullar Melhores Crônicas 1950 CON CRÔNICA ferrei01.cr 

106 Carlos Drummond de Andrade Contos de Aprendiz 1951 MOD CONTO drummo01.c 

107 Nelson Rodrigues A vida como ela é 1951 CON CRÔNICA nelson01.cr 

108 Graciliano Ramos Memórias do Cárcere 1953 MOD ROMANCE gracil05.r 

109 Lygia Fagundes Teles Ciranda de Pedra 1954 CON ROMANCE lygiaf01.r 

110 Ariano Suassuna A História de amor de Fernando e Isaura 1956 CON ROMANCE ariano01.r 

111 Campos de Carvalho A Lua vem da Ásia 1956 CON ROMANCE campos01.r 

112 Fernando Sabino O encontro marcado 1956 CON ROMANCE fernan01.r 

113 Guimarães Rosa Grande Sertão: Veredas 1956 CON ROMANCE guimar02.r 

114 Carlos Heitor Cony O Ventre 1958 CON ROMANCE carlos01.r 

115 Jorge Amado A morte e a morte de Quincas Berro 
d'Água 1959 CON ROMANCE jorgea06.r 

116 Dalton Trevisan Novelas Nada Exemplares 1959 CON CONTOS dalton01.c 

117 Clarice Lispector Laços de Família 1960 CON ROMANCE claric01.r 

118 Rubem Braga Ai de ti, Copacabana 1960 CON CRÔNICA rubemb01.c 

119 Carlos Heitor Cony Tijolo de Segurança 1960 CON ROMANCE carlos02.r 

120 Guimarães Rosa Primeiras Estórias 1962 CON CONTO guimar03.c 
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121 José Cândido de Carvalho O Coronel e o Lobisomem 1964 MOD ROMANCE joseca01.r 

122 Clarice Lispector A Paixão segundo G.H. 1964 CON ROMANCE claric02.r 

123 Carlos Heitor Cony O Ato e o Fato 1964 CON CRÔNICA carlos03.cr 

124 Rubem Fonseca A coleira do cão 1965 CON ROMANCE rubemf01.r 

125 Jorge Amado Dona Flor e Seus Dois Maridos 1966 CON ROMANCE jorgea07.r 

126 José J. Veiga A Hora dos Ruminantes 1966 CON ROMANCE josejv01.r 

127 Osman Lins Nove, Novena 1966 CON CONTOS osmanl01.c 

128 Antônio Callado Quarup 1967 CON ROMANCE antoni01.r 

129 Autran Dourado Ópera dos Mortos 1967 CON ROMANCE autran01.r 

130 Rubem Braga A Traição das Elegantes 1968 CON CRÔNICA rubemb01.cr 

131 Rubem Fonseca Lúcia McCartney 1969 CON ROMANCE rubemf02.r 

132 Autran Dourado O Risco do Bordado 1970 CON ROMANCE autran02.r 

133 Caio Fernando Abreu Limite Branco 1970 CON ROMANCE caiofe01.r 

134 Lygia Fagundes Teles Antes do Baile Verde 1970 CON ROMANCE lygiaf02.r 

135 Clarice Lispector Felicidade Clandestina 1971 CON CONTO claric03.c 

136 Ariano Suassuna O Romance d'A Pedra do Reino e o 
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 1971 CON ROMANCE ariano02.r 

137 Érico Veríssimo Incidente em Antares 1971 CON ROMANCE ericov05.r 

138 Pedro Nava Baú de Ossos 1972 CON ROMANCE pedron01.r 

139 Rubem Fonseca O Caso Morel 1973 CON ROMANCE rubemf03.r 

140 Lygia Fagundes Teles As Meninas 1973 CON ROMANCE lygiaf03.r 

141 Moacyr Scliar O exército de um homem só 1973 CON ROMANCE moacyr01.r 

142 Chico Buarque de Holanda Fazenda Modelo 1974 CON ROMANCE chicob01.r 

143 Rubem Fonseca Feliz Ano Novo 1975 CON ROMANCE rubemf04.r 

144 Raduan Nassar Lavoura Arcaica 1975 CON ROMANCE raduan01.r 

145 João Simões Lopes Neto Contos Gauchescos 1976 CON CONTO joaosi01.c 

146 Clarice Lispector A Hora da Estrela 1977 CON ROMANCE claric04.r 

147 Jorge Amado Tieta do Agreste 1977 CON ROMANCE jorgea08.r 

148 Lygia Fagundes Teles Seminário dos Ratos 1977 CON ROMANCE lygiaf04.r 

149 Moacyr Scliar Mês de cães danados 1977 CON ROMANCE moacyr02.r 

150 Rubem Fonseca O cobrador 1979 CON ROMANCE rubemf05.r 

151 Fernando Sabino O grande mentecapto 1979 CON ROMANCE fernan02.r 

152 Hilda Hilst Tu não te moves de ti 1980 CON CONTO hildah01.c 

153 Lya Luft As Parceiras 1980 CON ROMANCE lyaluf01.r 

154 Moacyr Scliar O Centauro no Jardim 1980 CON ROMANCE moacyr03.r 

155 Pedro Nava Galo-das-Trevas 1981 CON ROMANCE pedron02.r 

156 Carlos Drummond de Andrade Contos Plausíveis 1981 CON CONTO drummo02.c 

157 Cristóvão Tezza O Terrorista Lírico 1981 CON ROMANCE cristo01.r 

158 Ignácio de Loyola Brandão Não Verás País Nenhum 1981 CON ROMANCE loyola01.r 

159 Luís Fernando Veríssimo O Analista de Bagé 1981 CON ROMANCE luisfe01.r 

160 Moacyr Scliar Max e os felinos 1981 CON ROMANCE moacyr02.r 

161 Caio Fernando Abreu Morangos Mofados 1982 CON CONTO caiofe02.c 

162 Hilda Hilst A obscena senhora D 1982 CON ROMANCE hildah02.r 
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163 Luís Fernando Veríssimo A Mesa Voadora 1982 CON CRÔNICA luisfe02.cr 

164 Luís Fernando Veríssimo Sexo na cabeça 1982 CON CRÔNICA luisfe03.cr 

165 Marcelo Rubens Paiva Feliz Ano Velho 1982 CON ROMANCE marcel01.r 

166 Rubem Fonseca A Grande Arte 1983 CON ROMANCE rubemf06.r 

167 Moacyr Scliar A estranha nação de Rafael Mendes 1983 CON ROMANCE moacyr05.r 

168 Pedro Bandeira A Droga da Obediência 1984 CON ROMANCE pedrob01.r 

169 João Ubaldo Ribeiro Viva o povo brasileiro 1984 CON ROMANCE joaoub01.r 

170 Lya Luft O Quarto Fechado 1984 CON ROMANCE lyaluf02.r 

171 Pedro Bandeira A Marca de uma Lágrima 1985 CON ROMANCE pedrob02.r 

172 Rubem Braga Recado de Primavera 1985 CON CRÔNICA rubemb02.cr 

173 Ignácio de Loyola Brandão O Beijo Não Vem da Boca 1985 CON ROMANCE loyola02.r 

174 Caio Fernando Abreu Pequenas Epifanias 1986 CON CONTO caiofe03.c 

175 Pedro Bandeira O Elefante Assassino 1987 CON ROMANCE pedrob03.r 

176 Pedro Bandeira Agora Estou Sozinha 1988 CON ROMANCE pedrob04.r 

177 Caio Fernando Abreu Os Dragões não conhecem o Paraíso 1988 CON CONTO caiofe04.c 

178 Cristóvão Tezza Trapo 1988 CON ROMANCE cristo02.r 

179 Paulo Coelho O Alquimista 1988 CON ROMANCE pauloc02.r 

180 João Ubaldo Ribeiro O Sorriso do Lagarto 1989 CON ROMANCE joaoub02.r 

181 Ana Miranda Boca do Inferno 1989 CON ROMANCE anamir01.r 

182 Milton Hatoum Relato de um certo oriente 1989 CON ROMANCE milton01.cr 

183 Rubem Fonseca Agosto 1990 CON ROMANCE rubemf07.r 

184 Paulo Coelho Brida 1990 CON ROMANCE pauloc03.r 

185 Roberto Drummond Hilda Furacão 1991 CON ROMANCE robert01.r 

186 Lygia Fagundes Teles A Estrutura da Bolha de Sabão 1991 CON ROMANCE lygiaf05.r 

187 Rubem Fonseca Romance negro e outras histórias 1992 CON CONTO rubemf08.c 

188 Rachel de Queiroz Memorial de Maria Moura 1992 CON ROMANCE rachel03.r 

189 Paulo Coelho As Valkírias 1992 CON ROMANCE pauloc04.r 

190 João Gilberto Noll Harmada 1993 CON ROMANCE gilber01.r 

191 Paulo Coelho Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e 
Chorei 1994 CON ROMANCE pauloc05.r 

192 Luís Fernando Veríssimo Comédias da Vida Privada 1994 CON CRÔNICA luisfe04.cr 

193 Rubem Fonseca O buraco na parede 1995 CON ROMANCE rubemf09.r 

194 Caio Fernando Abreu Ovelhas Negras 1995 CON CONTO caiofe05.c 

195 João Ubaldo Ribeiro Um brasileiro em Berlim 1995 CON ROMANCE joaoub3.r 

196 Carlos Heitor Cony O Piano E A Orquestra 1996 CON ROMANCE carlos04.r 

197 Paulo Coelho O Monte Cinco 1996 CON ROMANCE pauloc06.r 

198 Paulo Lins Cidade de Deus 1997 CON ROMANCE paulol01.r 

199 Rubem Fonseca E do meio do mundo prostituto só 
amores guardei ao meu charuto 1997 CON ROMANCE rubemf10.r 

200 Rubem Fonseca Histórias de amor 1997 CON ROMANCE rubemf11.r 

201 Alberto Mussa Elegbara 1997 CON CONTO albert01.c 

202 João Ubaldo Ribeiro O feitiço da Ilha do Pavão 1997 CON ROMANCE joaoub04.r 

203 Moacyr Scliar A majestade do Xingu 1997 CON ROMANCE moacyr06.r 

204 Rubem Fonseca A confraria dos espadas 1998 CON ROMANCE rubemf12.r 
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205 Paulo Coelho Veronika Decide Morrer 1998 CON ROMANCE pauloc07.r 

206 João Ubaldo Ribeiro A Casa dos Budas Ditosos 1999 CON ROMANCE joaoub05.r 

207 Ana Maria Machado A Audácia dessa Mulher 1999 CON ROMANCE anamac01.r 

208 Moacyr Scliar A mulher que escreveu a Bíblia 1999 CON ROMANCE moacyr07.r 

209 Paulo Mendes Campos O gol é necessário 2000 CON CRÔNICA paulom01.c 

210 Lya Luft Mar de Dentro 2000 CON ROMANCE lyaluf03.r 

211 Mário Prata Os Anjos de Badaró 2000 CON CONTO mariop01.c 

212 Moacyr Scliar Os leopardos de Kafka 2000 CON ROMANCE moacyr08.r 

213 Paulo Coelho O Demônio e a Srta. Prym 2000 CON ROMANCE pauloc08.r 

214 Milton Hatoum Dois Irmãos 2000 CON ROMANCE milton02.cr 

215 Rubem Fonseca Secreções, excreções e desatinos 2001 CON CONTO rubemf13.c 

216 Antônio Torres Meninos, Eu Conto 2001 CON CONTO torres01.c 

217 Rubem Fonseca Pequenas criaturas 2002 CON CONTO rubemf14.c 

218 Ana Miranda Dias & Dias 2002 CON ROMANCE anamir02.r 

219 Caio Fernando Abreu O Melhor de Caio Fernando Abreu 2003 CON CONTO caiofe06.c 

220 Chico Buarque de Holanda Budapeste 2003 CON ROMANCE chicob02.r 

221 Lya Luft Perdas e Ganhos 2003 CON ROMANCE lyaluf04.r 

222 Paulo Coelho Onze Minutos 2003 CON ROMANCE pauloc09.r 

223 Cristóvão Tezza O fotógrafo 2004 CON ROMANCE cristo03.r 

224 João Gilberto Noll Lorde 2004 CON ROMANCE gilbert02.r 

225 Mário Prata Diário de Magro 2004 CON ROMANCE mariop02.r 

226 Rubem Fonseca Mandrake, a Bíblia e a Bengala 2005 CON ROMANCE rubemf15.r 

227 Milton Hatoum Cinzas do norte 2005 CON ROMANCE milton03.cr 

228 Rubem Fonseca Ela e outras mulheres 2006 CON CONTO rubemf16.c 

229 Lya Luft Em outras Palavras 2006 CON ROMANCE lyaluf05.r 

230 Paulo Coelho A Bruxa de Portobello 2006 CON ROMANCE pauloc10.r 

231 Cristóvão Tezza O filho eterno 2007 CON ROMANCE cristo04.r 

232 Caio Fernando Abreu Onde Andará Dulce Veiga? 2008 CON ROMANCE caiofe07.r 

233 Lya Luft O Silêncio dos Amantes 2008 CON ROMANCE lyaluf06.r 

234 Mário Prata Purgatório - A Verdadeira História de 
Dante e Beatriz 2008 CON ROMANCE mariop03.r 

235 Moacyr Scliar Manual da paixão solitária 2008 CON ROMANCE moacyr09.r 

236 Milton Hatoum Órfãos do Eldorado 2008 CON ROMANCE milton04.cr 

237 Reinaldo Moraes Pornopopéia 2009 CON ROMANCE reinal01.r 

238 Rubem Fonseca O seminarista 2009 CON ROMANCE rubemf17.r 

239 Bernardo Carvalho O Filho da Mãe 2009 CON ROMANCE bercar01.r 

240 Chico Buarque de Holanda Leite Derramado 2009 CON ROMANCE chicob03.r 

241 João Ubaldo Ribeiro O rei da noite 2009 CON ROMANCE joaoub06.r 

242 Marina Colasanti Um Espinho de Marfim 2009 CON ROMANCE marina01.r 

243 Eduardo Spohr A Batalha do Apocalipse 2010 CON ROMANCE eduard01.r 

244 Moacyr Scliar Eu vos abraço, milhões 2010 CON ROMANCE moacyr7.r 

245 Paulo Coelho O Aleph 2010 CON ROMANCE pauloc11.r 

246 Angela Dutra de Menezes A tecelã de sonhos 2011 CON ROMANCE angela01.r 
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247 Cristóvão Tezza Beatriz 2011 CON CONTO cristo05.c 

248 Eduardo Spohr Filhos do Éden: Herdeiros de Atlântida 2011 CON ROMANCE eduard02.r 

249 Alberto Mussa O senhor do lado esquerdo 2011 CON ROMANCE albert02.r 

250 Luís Fernando Veríssimo Em Algum Lugar do Paraíso 2011 CON CRÔNICA luisfe05.cr 

251 Ana Maria Machado Contos 2012 CON CONTO anamac02.c 

252 Luís Fernando Veríssimo Diálogos Impossíveis 2012 CON CRÔNICA luisfe06.cr 

253 Lya Luft O Tigre Na Sombra 2012 CON ROMANCE lyaluf07.r 

254 Lygia Fagundes Teles Um Coração Ardente 2012 CON CONTO lygiaf06.c 

255 Marcelo Rubens Paiva As Verdades Que Ela Não Diz 2012 CON CONTO marcel02.c 

256 Rubem Fonseca Amálgama 2013 CON CRÔNICA rubemf18.cr 

257 Bernardo Carvalho Reprodução 2013 CON ROMANCE bercar02.r 

258 Eduardo Spohr Filhos do Éden: Anjos da Morte 2013 CON ROMANCE eduard03.r 

259 Milton Hatoum Um Solitário à Espreita 2013 CON CRÔNICA milton05.cr 

260 Reinaldo Moraes O Cheirinho do Amor 2014 CON CRÔNICA reinal02.cr 

261 Carlos Heitor Cony Vera Verão 2014 CON ROMANCE carlos05.r 

   Fonte: O autor 

 

Com as obras acima descritas e limpas, foi possível realizar a compilação dos arquivos em 

formato txt. , a conversão dos arquivos em pdf. e o parseamento do corpus fazendo o uso do 

software Palavras (cujo detalhamento está presente na seção 3.4. Parseamento dos Registros). 

É importante, ainda, destacar que as obras contempladas chegaram a ser coletadas mais de uma 

vez em uma ou outra plataforma a fim de que seus respectivos arquivos utilizados no corpus 

tivesse a melhor qualidade técnica para as análises subsequentes. 

 

A partir da etapa de coleta, foi possível identificar alguns padrões nos metadados do corpus. 

Tais características são destrinchadas agora a partir dos gráficos produzidos para a finalidade 

de observação contextualizada dos elementos constituintes do COLIBRA. 

No que concerne a distribuição dos anos analisados ao longo dos três séculos – XIX, XX e XXI 

– da literatura em estudo, observou-se o seguinte cenário: 
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 FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS DO CORPUS AO LONGO DOS SÉCULOS 

 
Fonte: O autor 

 

Como demonstrado acima, é possível perceber que grande parte dos 170 anos e 261 obras da 

pesquisa acabou por se concentrar no século XX, todavia com base em justificativas técnicas 

solidamente ligadas às definições metodológicas. Na medida em que não seria possível um 

estudo homogêneo e coerente da literatura se fossem integrados os estudos dos registros 

narrativos aos dos poemas, a secção do estudo determinou a coleta e análise exclusivas das obras 

de narrativas ficcionais (juntamente com o registro crônica, por este registro integrar aspectos 

realistas e ficcionais de modo altamente variado). De forma consonante com o trajeto histórico 

da Literatura Brasileira, o COLIBRA teve seu início fixado em 1844 quando foi publicada a 

primeira grande obra literária brasileira no formato de narrativa ficcional – o romance A 

moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo (já que a obra de O Filho do Pescador, de Teixeira 

de Sousa de 1843, não obteve o mesmo reconhecimento em sua época e mesmo depois por parte 

da crítica literária). Do outro lado, definiu-se o ano de 2014 como marco final por conter a 

última obra mais recente nas plataformas e acervos utilizados – o romance Vera Verão, de 

Carlos Heitor Cony.    

 

No que se refere à distribuição de obras por autor, verificou-se volumes regulares de uma a  

cinco obras por autor, com a exceção de autores como José de Alencar (14 obras), Machado de 

Assis(14), Moacyr Scliar (10) e Rubem Fonseca(16); sendo estes representantes não apenas 

popularmente conhecidos, como também, teoricamente identificados como autores de grande 

contundência para a literatura nacional em diferentes momentos de sua história. 
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Desse modo, e ao todo, o COLIBRA apresentou as seguintes características globais: 

 

TABELA 5 – DADOS GERAIS DO COLIBRA 

ELEMENTO QUANTIDADE 

Obras 261 

Capítulos 7399 

Word Types 192562 

Word Tokens 14960200 
Fonte: O autor 

 

Para o cálculo preliminar das Word Types e Word Tokens, foi utilizada a ferramenta AntConc 

versão 3.5.8 para MacOS, com espaço de armazenamento de 21,5 MB em disco. A ferramenta, 

conforme BARREIROS (2017,p.219), trata-se de: 

 
[...] um software gratuito para análise de corpus, que foi desenvolvido pelo pesquisador Laurence Anthony 
da Faculdade de Ciências e Engenharia da Universidade de Waseda no Japão. Trata-se de uma ferramenta 
multiplataforma, executável em versões para o Windows, Linux e Macintocsh. Seu arquivo tem 
aproximadamente  4Mb, por isso é considerado leve e dispensa a necessidade de instalação, o que torna a 
utilização mais fácil mesmo  para  usuários  iniciantes. (BARREIROS, 2017, p.219) 

 

Com o uso deste software, de maneira rápida, é possível obter informações significativas quanto 

ao volume de word tokens e word types com altíssima precisão e a partir de uma screen  clara 

cujo acesso às funcionalidades analíticas do sistema ocorre com facilidade.  

 

FIGURA 3 – TELA DO PROGRAMA ANTCONC 

 
Fonte: Captura de Tela, feita pelo pesquisador, da ferramenta AntConc 3.5.8. 
Data: 10/10/2021.  
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Ademais, o recurso promove a leitura de linhas de concordância de modo bastante prático 

enquanto permite um vasculhamento do arquivos do corpus desejado com as opções de análise 

global (ou total) do corpus e análise individual ou por seleção de arquivos específicos no corpus. 

Contudo, a ferramenta não atende a todas as demandas investigativas na análise do corpus, na 

medida em que não se trata de um etiquetador e não realiza o parseamento das palavras no 

corpus – de modo que não é possível executar, por exemplo, uma Análise Multidimensional 

tendo como suporte os procedimentos executáveis por ela.  

 

Após a análise preliminar do corpus utilizando o software de Anthony Lawrence, e após 

compartilhar com o grupo de pesquisa, considerou-se necessária a realização dos procedimentos 

de conversão e limpeza do corpus tendo como intenção obter maior acurácia no estudo do objeto 

de pesquisa. 

 

3.2.1. Procedimentos de Conversão e Limpeza 
 
Como procedimento inicial para conversão dos arquivos, utilizou-se api’s de conversão online, 

tendo o Convertio (https://convertio.co/pt/) obtido os melhores resultados iniciais na 

transformação de arquivos em pdf. para txt. Entretanto, a fim de que os arquivos pudessem ser 

integralmente lidos pelos softwares voltados ao parseamento e contagem de palavras foi 

necessário converter todos para o formato UTF8 a partir da ferramenta Notepad do sistema 

MacOS (versão 10.13.6). Salvando os arquivos em formato UTF8, foi possível obter a 

padronização inicialmente fundamental para as demais etapas. 

 

Em contrapartida, realizada a conversão dos arquivos, observou-se que muitos destes 

apresentavam erros internos de criptografia e no que tange às fontes tipológicas utilizadas. Por 

consequência da impossibilidade de leitura, mesmo após novas conversões e verificações, 

optou-se gradualmente pela remoção dessas obras  – na medida em que também contemplavam 

um número reduzido de arquivos, e de autores que já possuíam outras obras presentes no corpus, 

ou simplesmente não se enquadravam no perfil de autores de maior reconhecimento na literatura 

e da crítica literária. 

 

Para a limpeza dos arquivos, retirou-se manualmente o título das obras e todos os elementos 

pré-textuais que não estavam incutidos na trama; sendo entre eles: dedicatórias, sumários, 
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glossários, notas editorias, prefácios, comentários de leitores ilustres e etc. Ademais, também 

foram retirados manualmente os elementos pós-textuais de mesma natureza; sendo estes: pós-

fácios, conclusões, observações editoriais, biografias de autor, orelha de livro, sinopse de obra 

e etc. 

 

Durante e após a devida extração dos elementos pré e pós-textuais, entretanto, foi possível 

identificar falhas gramaticais e estruturais nas palavras dos textos decorrentes não da escolha 

autoral dos escritores ou da escolha editorial – mas pelo fato de algumas conversões não 

conseguirem interpretar partes dos símbolos dentro dos arquivos. Assim, de modo manual e 

semi-automatizado, foram identificados os desvios nos textos e cada palavra foi editada 

conforme a sua referência no arquivo original em pdf do arquivo e obra a qual pertenciam; a 

fim de que a autenticidade dos textos pudesse ser mantida. Para os desvios excessivos ou não 

manualmente corrigíveis, decidiu-se pela exclusão. As falhas mais sutis foram, por sua vez, 

depuradas por uma entre as funcionalidades do software Palavras.  

 

Após a limpeza e conversão completa dos arquivos, estes foram organizados em pastas 

organizadas e de fácil acesso; assim como seus respectivos originais. As pastas, de modo 

esquemático e resumido, tiveram a seguinte estrutura hierárquica no final do processo de 

organização: 

 

FIGURA 4 – ORGANOGRAMA DOS ARQIVOS DO CORPUS 

 
Fonte: O autor 
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Apesar da pesquisa propor novas possibilidades de periodização enquanto discute a validade do 

modelo vigente, os movimentos literários convencionais foram mantidos a fim de distribuir os 

arquivos a partir de grupos pré-existentes e, portanto, de mais rápida identificação. Com o uso 

dessa estrutura, foi possível providenciar uma limpeza e organização sequenciais, permitindo a 

localização de arquivos com maior agilidade. 

 
 
3.3. OBSTÁCULOS INVESTIGATIVOS 
 

 
Demonstraram-se como principais obstáculos investigativos  a falta de sistemas que possam 

integrar os procedimentos do trabalho com o corpus e o fato da ferramenta Palavras ser de um 

valor extremamente inacessível. No que concerne a falta de sistemas que integrem os 

procedimentos de trabalho, notou-se ao longo de toda a investigação que mais de três 

ferramentas básicas tiveram de ser utilizadas sem que uma fosse alternativa para a outra, isto é: 

cada ferramenta tinha especificamente um volume seleto de funções que poderia oferecer para 

a análise do corpus. A necessidade da utilização de mais de uma ferramenta para cumprir com 

o percurso do estudo, tornaram a manipulação e avaliação dos arquivos de texto mais demoradas 

e exigiram uma gestão de dados mais laboriosa. Já no que tange ao valor da ferramenta Palavras, 

observou-se que não apenas se tratava de um valor elevado como um valor completamente 

inacessível para compra por parte de pesquisadores – custando atualmente um valor acima de 

20 mil reais (BRL) – o que de fato inviabiliza não somente a realização de pesquisa, como 

prejudica a formulação de novas propostas de investigação.  

 

Ademais, lidar com a ausência de api’s online que pudessem maximizar etapas de conversão ou 

verificação linguística com destreza reduziu a velocidade dos principais processos, fazendo com 

que etapas simples tivessem de ocupar espaços de tempo muito maiores que os planejados. 

Observou-se, dessa forma, que o ramo da Linguística de Corpus necessita urgentemente de 

maior interesse por parte de desenvolvedores de sistemas porque ainda há muitas demandas não 

atingidas pelos programas existentes, um grupo muito restrito de ferramentas aplicáveis e 

poucos recursos voltados ao estudo de corpora em Língua Portuguesa. 

 

Demonstrou-se, ainda, como de grande dificuldade a análise das dimensões, na medida em que 

essas possuíam um número muito grande de variáveis, o que prejudicou uma interpretação mais 

rápida de suas peculiaridades. Não haver computadores com memória e processamento afinados 
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com as demandas das ferramentas utilizadas também tornou árido o percurso de investigação. 

Finalmente, observou-se como particularmente restritivo a inexistência de acervos 

bibliográficos padronizados para acesso das obras pertencentes ao corpus, na medida em que os 

acervos públicos investigados possuem versões digitais das obras literárias brasileiras com 

formatações de arquivo dotadas de grande diversidade de codificações – o que levou a 

impossibilidade de uma análise integral dos períodos considerados nesta pesquisa, na medida 

em que muitas obras não puderam ser analisados por terem formatações que impediam a análise 

direta e adequada dos textos. 

 

3.4. MÉTODOS E FERRAMENTAS PARA A ANÁLISE DOS DADOS  

 

Para a análise, estudo e compreensão do corpus a ferramenta Palavras foi utilizada juntamente 

ao uso do SAS. De modo preliminar, ademais, utilizou-se a ferramenta AntConc de Anthony 

Laurence e a ferramenta Excel da Microsoft – tendo em vista a observação acurada e organizada 

de variáveis, dados e metadados relevantes para os estudos que foram encaminhados (bem como 

nas ocasiões em que verificações e outras análises de dados se fizeram necessárias ao longo da 

pesquisa). A fim de esclarecer as específicas contribuições de cada um dos recursos utilizados, 

as etapas técnicas atreladas ao corpus que contemplam o uso dessas ferramentas serão descritas 

conforme a maneira pela qual foram utilizadas; considerando-se as abordagens metodológicas 

definidas para o presente estudo. 

 

Como exposto por KAUFFMANN(2020, p.75), em sua pesquisa referente às obras de Machado 

de Assis, o software Palavras trata-se de um sistema robusto capaz de executar o parseamento 

sintático dos corpora desejados a partir de procedimentos da Gramática Constritiva – cuja teoria 

está desenvolvida nos trabalhos de KARLSSON(1990-2011). Assim como a pesquisa 

desenvolvida por Carlos Henrique Kauffmann, membro do Grupo de Estudos de Linguística de 

Corpus, o presente estudo também contou com o apoio CEPRIL (Centro de Pesquisa e Recursos 

em Leitura / LAEL-PUC-SP). De modo complementar, utilizou-se o script  Palavras TagCount, 

formulado por Tony Berber Sardinha, possibilitando a análise de 185 aspectos linguísticos a 

partir de etiquetas que englobam diversas classes morfossintáticas, a normalização dos dados e 

o cálculo dos escores das ocorrências e coocorrências identificadas (BERBER SARDINHA; 

KAUFFMANN; ACUNZO, 2012-2014; apud KAUFFMANN,2020, p.76).  
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Finalizadas essas etapas, foi possível identificar a presença de um volume relativamente grande 

de variáveis – bem como o acesso ao arquivo “counts.csv”, com o qual foi finalmente possível 

destrinchar as dimensões funcionais do COLIBRA fazendo uso do software SAS Ondemand for 

Academics. Esta ferramenta, diferentemente do software Palavras, está plenamente disponível 

para uso online (https://www.sas.com/en_us/software/on-demand-for-academics.html) 

podendo ser empregada com finalidade acadêmica a partir de um cadastro simplificado e 

gratuito. Utilizada mundialmente com os mais diversos propósito de cunho estatístico, a 

ferramenta não somente apresenta uma linguagem de fácil assimilação como, também, 

armazena, utiliza scripts e exporta arquivos de leitura em uma abrangente variedade de 

formatos.  

 

A fim de delinear os procedimentos executados com o software SAS, seguem detalhadas as 

etapas de processamento dos dados linguísticos anteriormente obtidos com o software Palavras 

e que sintetizam 15 partes do script utilizado para a análise dos dados: 

 

I. Definição dos Fatores a serem extraídos – com base em testagem e verificação, optou-se pela 

extração de 3 fatores; 

II. Estabelecimento do princípio de comunalidade em 0.15; 

III. Obtenção do Scree Plot com os fatores identificados; 

IV. Definição das categorias analisáveis no corpus, sendo elas – ano, década, autor, trabalho, 

registro, período literário; 

V. Estabelecimento das variáveis a serem identificadas no corpus a partir das etiquetas presentes 

no arquivo com as contagens em csv.; 

VI. Depuração dos resultados obtidos; 

VII. Extração de tabelas contemplando os dados específicos e generalizáveis do corpus, em 

formato pdf., png., csv. e outros. 

 

Finalizadas essas etapas, pôde-se identificar a presença de três dimensões – cujas características 

são detalhadas na seção 4. Resultados e Discussão. 

 

Por sua vez, a pesquisa foi desenvolvida utilizando-se a AMD Funcional, cujo principal objetivo 

é verificar os níveis e tipos de variação funcional do corpus considerando os aspectos funcionais 
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das palavras utilizadas por eles. Com a AMD Funcional, foi possível executar os seguintes 

procedimentos: 

 

I. Identificar as dimensões funcionais constituintes do corpus; 

II. Identificar as dimensões representativas do corpus; 

III. Analisar as variáveis das dimensões representativas; 

IV. Interpretar as características globais das dimensões; 

V. Rastrear a variância das dimensões ao longo dos séculos contemplados; 

VI. Observar os padrões diacrônicos, autorais e por registro das dimensões; 

VII. Comparar com e refutar a periodização vigente da literatura brasileira. 

 

A partir dos procedimentos da AMD Funcional, pôde-se realizar as seguintes constatações: 

 

I. O corpus possui 20 dimensões ao todo; 

II. São três as dimensões mais significativas do corpus; 

III. A dimensão 1 possui 87 variáveis, a dimensão 2 possui 45 variáveis e a dimensão 3 

possui 27 variáveis; 

IV. A dimensão 1 indicaria Processos de Contextualização, Delineação e Suposição, a 

dimensão 2 indicaria Subjetividade, Intensidade, Explicação e Comentário e a dimensão 

3 indicaria Processos Narrativos e de Persuasão; 

V. Ao longo dos séculos contemplados, foi possível identificar 8 épocas principais 

determinadas pela variação das três dimensões – entretanto, não se pôde identificar 

variação objetiva de qualidades distintas, senão o crescimento ou declínio de ambas as 

dimensões de modo simultâneo ao longo das décadas; 

VI. Observou-se que as dimensões possuíam homogeneidade, não havendo a presença de 

uma sem que as outras estivessem proporcionalmente presentes – de modo que as três 

dimensões puderam ser compreendidas como parte de uma totalidade em que ambas 

contribuem igualmente em todas os anos da literatura; 

VII. Foi possível perceber incompatibilidades entre os períodos vigentes e a elevação e 

declínio das Dimensões identificadas na AMDF, de modo que não houve uma integração 

clara entre as passagens de um movimento a outro e mudança de expressão das 

dimensões; 
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VIII. Surgiu a necessidade de se elaborar uma Cluster Analysis das dimensões a fim de 

localizar padrões incutidos nas transformações ao longo dos séculos estudados. 

 
Com a realização destas constatações, observou-se a necessidade de se empregar a Cluster 

Analysis (especificamente conforme o Cubic Clustering Criterion - CCC) tendo como intenção 

desvelar agrupamentos literário-temporais que pudessem conter padrões cujas características 

permitissem não somente uma melhor compreensão dos processos de transformação da LB, 

como principalmente oferecessem perspectivas mais claras sobre a presença e o comportamento 

das dimensões no decorrer dos séculos XIX, XX e início do século XXI. A partir da Análise de 

Cluster, obtida por meio dos procedimentos supracitados, foi possível identificar não somente 

circunscrições temporais nas quais determinadas disposições das dimensões se acentuaram, 

como foi possível evidenciar distinções entre a perspectiva clássica e vigente da periodização 

literária e as alternativas interpretativas com base no estudo dos aspectos funcionais desta. 

Assim, foi possível delinear agrupamentos principais e agrupamentos periféricos, notando-se 

padrões de comportamento generalizantes – com base nos quais efetivou-se a análise que segue 

na subsequente seção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nesta seção, serão detalhados e discutidos todos os resultados obtidos na pesquisa realizada – 

estabelecendo as relações diretas com a metodologia e as teorias que a dão base, ou mesmo que 

por ela são contestadas. Considerando esses objetivos fundamentais, nos próximos parágrafos 

não apenas passagens de textos de diversos autores serão analisadas de modo Multidimensional 

Funcional, como as tabelas e configurações do extenso volume de dados obtidos serão descritos 

e inter-relacionados com as proposições da teoria literária vigente e às hipóteses cujas bases o 

presente estudo consolida. Dessa forma, ainda que não possa e não deva ser tomada como 

verdade última frente aos períodos da literatura brasileira, a penúltima parte desta seção 

posiciona afirmativamente possibilidades de interpretação dos dados e periodizações – na 

medida em que não elabora suas interpretações de modo meramente aproximativo ou subjetivo, 

mas a partir de uma leitura cientificamente verificável e constatável enquanto se sigam os 

critérios científicos de imparcialidade aos quais o presente estudo foi posto à prova. Assim, a 

presente seção contará com as seguintes seções e subseções:  4.1. Análise das Dimensões – em 

que são destrinchados os principais resultados obtidos com a identificação das dimensões do 

COLIBRA, 4.2. Periodizações em contraste – na qual as oscilações das dimensões do 

COLIBRA são identificadas diacronicamente e em paralelo com a periodização vigente, 4.3. 

Análise de Cluster: Contrastes e Semelhanças – em que se situa o estudo dos principais arranjos 

temporais do corpus, colocando seus padrões em evidência e empregando uma leitura dos 

momentos históricos que co-ocorrem nos períodos descobertos com a pesquisa. 

4.1. ANÁLISE DAS DIMENSÕES  
 
Nesta seção serão apresentadas os dados gerais referentes às dimensões e seu processo de 

análise. A análise individual de cada dimensão inicia-se na subseção 4.1.2. e é finalizada na 

seção 4.1.4.; na subseção  4.1.1. encontra-se a síntese das principais informações sobre as 

dimensões encontradas. Vale ressaltar que as análises e leituras iniciais de cada dimensão foram 

consideradas primeiramente como base para comparação com a periodização vigente, somente 

após isso executou-se a Análise de Cluster (presente em seções separadas) que, por sua vez, 

trouxe maior assertividade à análise das dimensões e as verificações pretendidas.  

4.1.1. Dimensões Identificadas  
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A Análise Multidimensional Funcional teve como principais resultados a detecção das 

dimensões funcionais do corpus e a abertura de novas possibilidades de leitura e compreensão 

dos textos literários, especialmente no que tange à comparação entre épocas e na observação de 

variação linguística até então não verificadas. Assim, após rodar o arquivo counts.csv 

desenvolvido com a ferramenta PALAVRAS e juntamente ao script para AMD Funcional voltada 

à Língua Portuguesa, obteve-se o seguinte gráfico: 

FIGURA 5 – SCREE PLOT (EIGENVALUES) DO COLIBRA 
 

 

 

Fonte: Scree plot gerado automaticamente por SAS Ondemand for Academics   

A partir da análise do Scree Plot, foi possível identificar inicialmente que 3 fatores encontram-

se com maior eigenvalue e estão verticalizados no início do gráfico antes do ponto decisivo de 

inflexão (no Fator 4). Posteriormente, observou-se que 5 fatores (do Fator 4 ao Fator 8) 

encontram-se com autovalores visivelmente horizonatalizados, entretanto, relativamente acima 

do autovalor 1 (segundo o critério de Kaiser). Identificou-se, por fim, que os demais fatores, 

consecutivamente, encontram-se com eigenvalue inexpressivo e próximos, iguais ou abaixo do 

autovalor 1. Dessa maneira, optou-se pelo estabelecimento das Dimensões 1, 2 e 3 como fatores 

de relevância à pesquisa e pertinentes no que diz respeito aos objetivos científicos desta. 

 
4.1.2. Dimensão 1  
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A 1ª Dimensão resultante da AMD Funcional dirigida ao COLIBRA apresentou um grande 

número de variáveis: 87. Diante de uma quantidade relativamente discrepante quando se 

compara ao volume de variáveis de outras AMD Funcionais feitas com base em outros corpora, 

o primeiro mais importante trabalho encaminhado para a análise das dimensões envolveu 

procurar sintetizar as funções gerais e norteadoras que estas apresentavam. A primeira estratégia 

utilizada foi a decomposição das variáveis considerando as classes gramaticais fundamentais às 

quais pertenciam (verbo, advérbio, conjunção...), desconsiderando as diferenças específicas dos 

tipos. Essa abordagem inicial possibilitou o reconhecimento de alguns padrões principais, como, 

por exemplo, o viés narrativo presente em quase todas dimensões – por conta de um volume 

expressivo de verbos em todas elas. Por outro lado, como é possível observar no que concerne 

a outras categorias ligadas ao corpus, a alienação intencional de alguns detalhes específicos das 

variáveis serve apenas como etapa investigativa – na medida em que, generalizando as 

informações, estas têm suas ambiguidades ampliadas. Neste sentido, optou-se por alinhar duas 

estratégias complementares para dar maior consistência ao estudo:  a comparação com o Corpus 

Brasileiro de Variação de Registro, CBVR (BERBER; KAUFFMANN; ACUNZO, 2014), com 

as dimensões do COLIBRA; e a análise das variáveis em Textos Exemplos extraídos do corpus, 

considerando os maiores e menores escores por dimensão. 

 

Assim, dentre as características gerais desta dimensão, predominam as vinculadas às variáveis 

que funcionalmente são identificadas como Verbos (29,89%) e Pronomes (13,79%), o baixo 

volume de Modais (3,45%) e Artigos (2,30%) e a completa ausência de Marcadores de Discurso, 

Contrações e Termos nas Posições de Sujeitos (0%). Distante de distinguirem plenamente a 

primeira dimensão das demais, a análise preliminar desses dados pôde encaminhar uma primeira 

distinção – a presença muito expressiva de pronomes, condição que não aparece nas dimensões 

restantes. 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
 

Classificação Funcional Quant. Var. % 
Verbos 26 29,89% 

Pronome 12 13,79% 
Adjetivos 11 12,64% 

Nomes 10 11,49% 
Advérbios 8 9,20% 
Conjun. 8 9,20% 
Oração 7 8,05% 
Modais 3 3,45% 
Artigos 2 2,30% 

Marcadores 0 0,00% 
Contrações 0 0,00% 

Sujeitos 0 0,00% 
Fonte: O autor   

Posteriormente, a fim de realizar uma interpretação mais detalhada da dimensão, novamente 

recorreu-se ao Corpus Brasileiro de Variação de Registros a fim de identificar possíveis 

semelhanças entre as propriedades da 3ª Dimensão do COLIBRA e as dimensões existente na 

Língua Portuguesa Brasileira – conforme os indicadores do CBVR. A análise gerou os seguintes 

resultados: 

 
TABELA 7 – COMPARAÇÃO ENTRE A D1 DO COLIBRA E AS DIMENSÕES DO 
CBVR 
 

Dimensão Nomes / Definições Relacionadas D1 
CBVR 4 Discurso Procedural 71% 
CBVR 5(-) Orientação do Tempo para o Passado 67% 
CBVR 3(-) Produção com Foco Informacional 67% 
CBVR 5 Orientação do Tempo para o Futuro 56% 
CBVR 2 Argumentação 53% 
CBVR 1(-) Letramento 50% 
CBVR 6 Discurso Relatado 44% 
CBVR 1   Oralidade 40% 
CBVR 6(-) (Registros como Bula, Receita ...) 25% 
CBVR 3 Produção com Envolvimento 8% 

Fonte: O autor   

Analisando os dados resultantes da comparação entre as dimensões, como é possível interpretar 

na tabela acima, foi possível identificar a predominância das Dimensões 4, 5(-) e 3(-) do CBVR 
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na 1ª Dimensão do COLIBRA (constatação reforçada, inclusive, pelos altos escores nessas 

variáveis); e a baixa frequência de variáveis das dimensões 3 e 6(-). A relação de 

compatibilidade entre um grande número de dimensões era esperada devido ao volume grande 

de variáveis comportadas na dimensão 1; todavia, a predominância substancial (67%-71%) das 

variáveis de três das dimensões do CBVR possibilitou o levantamento de hipóteses mais 

assertivas sobre a compreensão desta dimensão.  

 

No caso específico das Dimensões 4, 5(-) e 3(-) do CBVR, foi possível reconhecer a 

proximidade da D1 com processos de narração, orientação e descrição de elementos da 

realidade. Assim, a D1 passou a ser vista como um conjunto diverso de variedades com 

propriedades distintas, porém agrupáveis de modo regular. A constatação desta proximidade 

direcionou a análise pontual das variáveis nos Textos Exemplos extraídos do corpus. 

 

Dessa forma, e de modo a dar continuidade à análise da dimensão, as categorias funcionais das 

variáveis foram discernidas com base em suas especificidades linguísticas conceituais e de 

modo contextualizado – doravante a leitura e qualificação dentro dos textos exemplos, conforme 

as orientações metodológicas desejáveis para a AMD. As variáveis da Dimensão 1 do corpus 

seguem detalhadas na tabela adiante:  

 
TABELA 8 – DADOS DA DIMENSÃO 1 
 

Var. Definição Score Var. Definição Score 

advnao advérbio não 0.90484 clinfadj oração infinitiva regida por adjetivo  0.72106 

advfact advérbio factível 0.87452 vbfacil verbo de facilitação 0.71941 

nabst substantivo abstrato  0.87316 vbsubpres verbo subjunctivo no presente 0.71677 

advcmpd advérbio composicional  0.87092 adjpost adjetivo pós-modificador  0.70518 

advcomp advérbio de comparação 0.86693 vbcomm verbo de comunicação 0.70265 

vbexist verbo existencial 0.86606 vbspchque 
instância verbal “que” em oração de 
fala 0.66671 

clnsbjc 
oração com substantivo como 
sujeito 0.86390 prn2obl 

pronome em segunda pessoa no 
oblíquo 0.66487 

cjcond 
conjunção subordinativa 
condicional  0.86175 adjpre adjetivo premodificador atributivo  0.66164 

nqtty substantivo quantificador 0.85801 vbcausinf 
instância verbal informativa em 
oração causal  0.66099 

advtime advérbio de tempo 0.85772 vbimp verbo imperativo 0.66012 

ncogn substantivo de cognição  0.84608 advsplit advérbio auxiliar de divisão 0.65137 

vbserestar verbo principal ser e estar 0.84370 vbfutpret verbo no futuro do pretérito 0.62472 

vbaux verbo auxiliar  0.83939 clinfadjease 
oração infinitiva regida por adjetivo 
de facilidade ou dificuldade 0.62130 

vbpfaspct verbo de aspecto perfeito  0.83633 nfactlinf 
Instância nominal informativa de 
oração factual  0.61454 
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advampl advérbio amplificador 0.83557 vbfutpres verbo no futuro do presente 0.60446 

vbsubfut verbo subjuntivo no futuro 0.83141 mdconseguir modal conseguir  0.60417 

vbocc verbo de ocorrência 0.82622 adjsup adjetivo superlativo 0.60092 

nanim substantivo animado 0.82408 vbdesrque 
instância verbal que em oração de 
desejo  0.58825 

cjcoorcls 
conjunção de período 
coordinativo 0.82237 prn2plusubj 

pronome na segunda pessoa do 
plural em posição de sujeito 0.58313 

prnqtf pronomes quantificadores 0.81911 adjattiinf 
instância adjetiva infinitiva em  
oração atitudinal  0.57936 

nconc nomes concretos 0.81523 nliklhque 
instância nominal em oração com 
“que” de semelhança  0.57665 

vb3 verbos em terceira pessoa  0.81143 prnqualcujo pronome relativo “qual” e “cujo”  0.56872 

adjrela adjetivi relacional  0.80595 mdprecisar modal precisar  0.56297 

vbpast verbo no passado 0.80491 objprnrare pronome raro como objeto 0.55528 

cjcoor conjunção coordenativa 0.79628 vbaspct verbo de aspecto 0.54842 

vinfpers verbo impessoal infinitivo  0.79263 prn1obl pronome oblíquo em 1ª pessoa  0.54462 

vbinf verbo infinitivo 0.79081 prn1plusubj 
pronome na 1ª pessoa do plural em 
posição de sujeito  0.53836 

mdpoder modal poder  0.78068 clqueadjeval 
oração com “que” regida por 
adjetivo de avaliação  0.52707 

cjcncl 
conjunção coordenativa 
conclusiva  0.78052 nfactlque 

instância nominal “que” em oração 
factual  0.52349 

prnnomsubj 
pronome nominal em posição 
de sujeito 0.77793 adjfactque 

instância adjetiva “que” em oração 
factível  0.52298 

vbpastprt verbo passado particípio 0.77243 cjcnfm 
conjunção subordinativa 
conformativa 0.50746 

nominlz nominalização 0.76500 adjattique 
instância adjetiva “que” em oração 
atitudinal 0.50256 

artdef artigo definido 0.76231 prn2sngsubj 
pronome na 2ª pessoa do singular 
em posição de sujeito 0.49244 

cjcncsv 
conjunção subordinativa 
concessiva  0.75883 nnonfcinf 

instância nominal infinitiva em 
oração não-factual  0.47214 

vbcognque 
instância verbal em oração 
cognitiva com “que”  0.75530 clqueadjease 

oração com “que” regida por 
adjetivo de facilidade e dificuldade  0.45906 

clqueeadv 
oração com  “que” regida por 
advérbio 0.75488 adjaffi adjetivo de afiliação  0.45383 

vbimpf verbo no pretérito imperfeito 0.75390 clsepass oração com “se” passiva 0.44960 

vbprog verbo progressivo 0.74719 vbprobinf 
Instância verbal em oração infinitiva 
de probabilidade  0.41749 

adjattr adjetivo attributivo 0.74567 adjliklque 
instância adjectiva “que” oração de 
semelhança  0.39392 

advlikl advérbio de semelhança 0.74478 vb2 verbo em segunda pessoa 0.39198 

prnposs pronome possessivo 0.73629 cjprop 
conjunção subordinativa 
proporcional  0.36624 

cjou conjunção coordenativa “ou”  0.73158 adjliklinf 
Instância adjectiva em oração 
infinitiva de similaridade  0.32476 

prnrelprep 
pronome relativo precedido 
por preposição 0.73088      

artindef artigo indefinido 0.72762       

prn3obl pronome oblíquo em 3ª pessoa  0.72217       
Fonte: O autor   

Tendo identificado e listado os dados das variáveis da Dimensão 1, a identificação da mesma 

ocorreu em paralelo com a leitura e observação das variáveis nos textos em que a Dimensão 

mais estava presente. Utilizando-se das tabelas com a contagem de variáveis por categoria e por 
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obra, separou-se as obras com os maiores escores nesta dimensão e iniciou-se o processo de 

leitura, verificação, identificação e comparação das funções presentes em cada texto. Tendo 

sido denominados como exemplos, alguns dos textos exemplos analisados são adiante 

disponibilizados: 

 
EXEMPLO 1 – DIMENSÃO 1 
 
Estava debaixo d’água, não mexia os braços nem as pernas, somente via a água barrenta e ouvia: 

biiiiiiin. Acabara toda a loucura, baixou o santo e me deu um estado total de lucidez: “Estou 

morrendo afogado.” Mantive a calma, prendi a respiração, sabendo que ia precisar dela para 

boiar e aguentar até que alguém percebesse e me tirasse dali. “Calma, cara, tente pensar em 

alguma coisa.” Lembrei que sempre tivera curiosidade em saber como eram os cinco segundos 

antes da morte, aqueles em que o bandido com vinte balas no corpo suspira... 

 
(1982_marcel01.r_con.txt) 

 
 

Em um primeiro momento, neste trecho é possível observar a presença de verbos no pretérito, 

vbpast (0.80491), tais quais “estava”, “mexia”, “via”... que contribuem para a construção da 

narrativa contada no passado. Por apresentar uma sequência com um volume significativo de 

verbos, o trecho transporta ao leitor uma experiência de movimento e ação em que a sucessão 

de acontecimentos dita o processo principal na trama. Por outro lado, a mesma passagem 

apresenta uma quantidade considerável de substantivos abstratos, nabst  (0.87316), cuja 

contribuição no texto parece advir da inserção de termos ligado a questões que norteiam 

reflexões sobre a vida e seus desafios – entre eles estão “morte”, “curiosidade”, “calma” e 

“lucidez”. Paralelamente, também é possível identificar variáveis como nconc (0.81523), 

substantivos concretos, que preenchem o texto de elementos definidores dos cenários, das cenas 

e das relações entre os personagens: “braços”, “pernas”, “balas” e “corpo”. Em síntese, o trecho 

possui os recursos funcionais prioritários para construção de uma narrativa. 

 
EXEMPLO 4 – DIMENSÃO 1 
 
Iniciei-me no latim. Iniciei-me no francês – e sobre isto falarei mais adiante. Iniciei-me na 

esgrima. Uma exigência de minha tia, com a qual de bom grado concordei. O professor de 

esgrima vinha duas vezes por semana. Um homem alto e esguio, de olhos escuros e bigode 
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preto. Vinha de charrete – o cavalo, se estou bem lembrado, e estou bem lembrado, era um 

tordilho. Não doido. Calmo. 

Cavalo calmo. 

(1977_moacyr02.r_conn.txt) 
 
 

Já neste segundo exemplo, é possível localizar novamente um grande número de verbos que 

variam entre o passado e o futuro, mas agora complementados pelo pronome oblíquo “me”. Este 

pronome em 1ª pessoa, prn1obl (0.54462), acompanha – ademais – o prnposs (0.73629), 

pronome possessivo “minha”. A presença dessas variáveis direciona os leitores a identificarem 

um personagem narrador que fala a respeito de si mesmo no enredo. Com ainda mais variáveis 

da Dimensão 1 na passagem,  verifica-se a existência de adjetivos atribuidores de características 

e qualidades, adjattr (0.74567),  – sendo eles: “bom”, “alto”, “esguio”, “calmo” e etc. De modo 

concomitante, também é possível encontrar os termos quantificadores “duas” e “semana” – 

ambos pertinentes para contextualizar a narrativa. 

 
EXEMPLO 2 – DIMENSÃO 1 
 
Repousou o olhar no leito do rio, que se abria em circunferências por toda a sua extensão às 

gotas de chuva fina, e suas íris, num zoom de castanhos, lhe trouxeram flashbacks: o rio limpo; 

o goiabal, que, decepado, cedera lugar aos novos blocos de apartamentos; algumas praças, agora 

tomadas por casas; os pés de jamelão assassinados, assim como a figueira mal-assombrada e as 

mamoneiras; o casarão abandonado que tinha piscina e os campos do Paúra e do Baluarte — 

onde jogara bola defendendo o dente de leite do Oberom — deram lugar às fábricas. 

(1997_paulol01.r_con.txt) 
 
No Exemplo 2, por fim, identifica-se – além das variáveis relacionadas aos verbos no pretérito 

mencionados em exemplos anteriores – também um número significativo de substantivos 

concretos acompanhados de artigos definidos, artdef (0.76231), como “o” e “as”. A sequência 

de declarações com apresentação de seres e coisas do universo da história de modo “definido” 

fortalecem não somente a verossimilhança desta para com o mundo real, como adiciona ao 

enredo uma fluidez na visualização dos fatores que cercam e ou interagem com a personagem. 

Dessa maneira, também neste exemplo é possível observar como a Dimensão 1 estabelece 

efetiva relação com as funções linguísticas de narração e declaração procedural. 
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Considerando as observações e análises levantadas, estabeleceu-se que a denominação que mais 

adequadamente descrevia esta dimensão poderia ser: “Processos Narrativos, Delineadores no 

Passado e Futuro”.  

 

A partir dessas observações pontuais foi possível, assim como no contexto das outras 

dimensões, notar a pertinência de estudos direcionados aos Movimentos literários Brasileiros 

sob um olhar empírico, multidimensional e que pode analisar as particularidades linguísticas 

presentes nos textos. Quanto ao aparecimento entre os anos, obras e autores; o quadro a seguir 

pretende resumir os dados obtidos com a AMD Funcional empregada. 

 
 
QUADRO 5 – DE PARTICULARIDADES DA DIMENSÃO 1 
 

Categoria Altos Escores Baixos Escores 

Registros Romance Crônica e Conto 

Autores Jorge Amado, Eduardo Spohr 
 e Joaquim Manuel de Macedo 

Lya Luft, Paulo Coelho 
e Rubem Fonseca 

Anos 1971, 2009 e 1977 2000, 2012 e 1956 

Obras 
rachel03 (Memorial de Maria Moura), 

ariano02 (Romance da Pedra do Reino) 
joaoub01 (Uma lágrima de mulher) 

ericov04 (O tempo e o vento) 
machad03 (A chinela turca) 

aluisi03 (Aos vinte anos) 

Fonte: O autor 

 
 
Diagnosticando as informações da tabela acima e considerando suas indicações de 

compatibilidade e incompatibilidade com a Dimensão 3, é plausível alegar que as obras de Jorge 

Amado, Eduardo Spohr e Joaquim Manuel de Macedo são semelhantes no que concerne ao uso 

expressivo de processos fundamentais de narração, descrição de personagens e consecução de 

acontecimentos. Por outro lado, é possível destacar que Lya Luft, Paulo Coelho e Rubem 

Fonseca são autores que se utilizam menos de recursos como as destacados; tendo, talvez, 

consequente um volume menor de delineações procedurais ou narrativas de seus textos. 

Ademais, demonstra-se importante as possibilidades de estudo para novas pesquisas com o olhar 

que também se dirija às obras específicas com maiores e menores destaque nesta dimensão. 
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Todavia, quanto aos diferentes pesos nos registros, é possível inferir que o padrão observado 

decorre da presença de maior número de diálogos no registro Romance que em registros como 

Crônicas e Contos (também estas análises precisam ser aproveitadas e aprofundadas em novas 

pesquisas). 

 
4.1.3. Dimensão 2  

 
A Dimensão 2 do COLIBRA apresentou um número intermediário de variáveis entre as 

dimensões classificadas como significativas para o estudo, em sua totalidade esta dimensão 

contém 45 variáveis – o que a deixa entre as dimensões 1 e 3 que, respectivamente apresentam 

87 e 27 variáveis. Todavia, apesar de sua posição intermediária em termos de quantidade 

variáveis, a Dimensão 2 alinha-se mais com a Dimensão 1 no que diz respeito à proporção que 

apresenta quando analisada diacronicamente. Em contrapartida, assim como o que há entre a 1ª 

e a 3ª dimensão do COLIBRA; a Dimensão 2 possui não somente características pontuais 

distintas aparentemente complementares aos aspectos funcionais de ambas.  

 

Entre os aspectos gerais desta dimensão, está a predominância das variáveis que funcionalmente 

são identificadas como Verbos (17,78%) e Advérbios (17,78%), e o baixo volume de 

Conjunções (8,89%) e Pronomes (4,44%). Ainda que não representando informações detalhadas 

específicas da dimensão, a quantidade significativa de variáveis relacionadas a verbos e 

advérbios aproximam a dimensão das funções enunciativas mais regulares dos textos narrativos 

e informativos (cujas características podem aparecer alinhadas). 

 
TABELA 9 – DE DISTRIBUIÇÃO PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
 

Classificação Funcional Quant. Var. % 
Verbos 8 24,39% 

Advérbios 8 21,95% 
Orações 7 4,88% 
Nomes 6 4,88% 

Adjetivos 5 9,76% 
Conjunções 4 12,20% 

Modais 3 14,63% 
Pronomes 2 7,32% 
Contração 0 0% 

Sujeito 0 0% 
Artigos 0 0% 

Fonte: O autor   
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Com o intuito de executar a análise mais detalhada da dimensão, outra vez recorreu-se ao Corpus 

Brasileiro de Variação de Registros (BERBER SARDINHA, ACUNZO, KAUFFMANN, 2014)  

a fim de identificar possíveis semelhanças entre as propriedades da 2ª Dimensão do COLIBRA 

e às dimensões existente na Língua Portuguesa Brasileira – conforme os indicadores do CBVR. 

A comparação entre as variáveis deu origem às seguintes proporções: 

 

 
TABELA 10 –  DE COMPARAÇÃO ENTRE A D2 DO COLIBRA E AS DIMENSÕES DO 
CBVR 
 

Dimensão Nomes / Definições Relacionadas D2 
CBVR 6(-) (Registros como Bula, Receita ...) 50% 
CBVR 6 Discurso Relatado 44% 
CBVR 5(-) Orientação do Tempo para o Passado 33% 
CBVR 1   Oralidade 31% 
CBVR 3   Discurso Envolvido 25% 
CBVR 2 Argumentação 24% 
CBVR 1(-) Letramento 21% 
CBVR D4 Discurso Procedural 14% 
CBVR 3(-) Produção com Foco Informacional 0% 
CBVR 5 Orientação do Tempo para o Futuro 0% 

Fonte: O autor   

A partir dessa análise das dimensões dos diferentes corpora, como evidencia-se na tabela acima, 

tornou-se factível a identificação da predominância das Dimensões 6(-) e 6 do CBVR na 2ª 

Dimensão do COLIBRA; por outro lado, também a baixa densidade de variáveis das dimensões 

1(-) e 4; e a ausência de variáveis co-ocorrentes das dimensões 3(-) e 5. Paralelamente, foi 

possível perceber que a 2ª Dimensão do COLIBRA apresenta quantidades significativas de 

variáveis em 80% de todo o CBVR – podendo ser considerada uma dimensão ampla como a 1ª 

Dimensão do COLIBRA. 

 
Possuindo quantidade expressiva de variáveis nas Dimensões 6(-) e 6 do CBVR, a 2ª Dimensão 

acaba por englobar ambos os polos da 6ª Dimensão do CBVR – tal circunstância não apenas 

abre espaço para relacioná-la aos sentidos imanentes a esses dois polos como à complexidade e 

ambiguidade existentes nesta dimensão. Integrando aspectos do discurso presente em contos e 

narrativas ficcionais (CBVR6) às funções existentes em textos mais “frios” ou “neutros” como 

receitas, bulas e textos acadêmicos – poderia se inferir como características marcantes desta 

dimensão as narrativas protocolares, mais impessoais, semelhantes aos relatos técnicos ou 
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jornalísticos. Assim, ainda que distante de traduzir integralmente a natureza da Dimensão 2, a 

comparação com as dimensões CBVR acrescentam ao entendimento da D2 um conjunto de 

pistas sobre alguns de seus traços mais relevantes. 

  

De modo a dar continuidade à análise da dimensão, as categorias funcionais das variáveis foram 

discernidas com base em suas especificidades linguísticas conceituais e de modo 

contextualizado – doravante a leitura e qualificação dentro dos textos exemplos, conforme as 

orientações metodológicas desejáveis para a AMD. Na tabela a seguir estão listadas todas as 

variáveis da dimensão: 

 
TABELA 11 – DADOS DA DIMENSÃO 2 
 

Variável  Cargas 
focusmkr marcador de foco  0.96837 

advmanner advérbio de modo  0.96764 

discmrkr advérbios marcadores de discurso  0.96329 

prn1sngsubj Pronome em 1ª pess. do sing. em posição de sujeito 0.96031 

vbdesrinf verbo infinitivo de desejo 0.95794 

advemph advérbio de ênfase 0.94105 

adjsize adjetivo de tamanho 0.93724 

vbsubpast verbo subjuntivo no passado 0.93694 

vb1 verbo em primeira pessoa 0.93204 

mdter modal ter 0.92868 

prnque pronome relativo que 0.9255 

vbment verbo mental 0.92474 

advlong advérbio longo 0.91901 

cjsub conjunção subordinada 0.91816 

cjadd conjunção coordenativa aditiva 0.91796 

vbproginf verbo infinitivo progressivo 0.90909 

adjeval adjetivo avaliativo 0.90456 

advints advérbio intensidade 0.90071 

clinfprp preposição controlada por oração red. de infinitiv. 0.89312 

adjpred adjetivo predicativo 0.8908 

nplac substantivo de lugar 0.86122 

vbcogninf verbo infinitivo com função cognitiva 0.8458 

clpostnom modificador pós-nominal passivo 0.83769 

vbprogphr verbo progressivo frasal 0.82027 

nominlzsubj nominalização na posição de sujeito 0.79631 
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clqueeprp conjunção que preposicional em subordinação 0.78395 

mdhaver verbo modal haver 0.77783 

cjadv conjunção coordenada adversativa 0.77053 

advdown advérbio descendente 0.76775 

nattitinf substantivo de atitude 0.76765 

advneg advérbio negativo (exceto não) 0.74399 

advatt advérbio atitudinal 0.74165 

advhedg advérbio de proximidade 0.71674 

adjtime adjetivo de tempo 0.69669 

mdparecer verbo modal parecer 0.69606 

adjtopi adjetivo tópico 0.6836 

clinfadjwill cláusula infinitiva de adjetivo de vontade 0.67373 

nattitque substantivo de atitude em oração com que 0.61192 

clqueeadj conjunção de oração restritiva adjetiva 0.61018 

nprop substantivo próprio 0.59284 

cjfinal conjunção subordinada final 0.56855 

clinfadjaff cláusula infinitiva de adjetivo afetivo 0.56616 

clinfadjeval cláusula infinitiva de avaliação adjetiva 0.50223 

nliklhinf substantivo em posição oracional de probabilidade 0.47504 

vbcausque verbo acompanhado de que em oração causal 0.41509 
Fonte: O autor   

 
Tendo identificado e listado os dados das variáveis da Dimensão 2, a identificação da mesma 

ocorreu em paralelo com a leitura e observação das variáveis nos textos em que a Dimensão 

mais estava presente. Utilizando-se das tabelas com a contagem de variáveis por categoria e por 

obra, separou-se as obras com os maiores escores nesta dimensão e iniciou-se o processo de 

leitura, verificação, identificação e comparação das funções presentes em cada texto. Tendo 

sido denominados como exemplos, alguns dos textos exemplos analisados são adiante 

disponibilizados: 

 
 
EXEMPLO 11 – DIMENSÃO 2 
 
Um minuto antes, como se lhe mostrasse um mapa, Olavo sobrevoara a região, que vai dos 

cerrados e varjões do centro do Brasil à floresta amazônica, impenetrável à vista de quem voa 

como uma couve-flor monumental. Nando tinha identificado, do seu assento ao lado do piloto, 

a larga fita d’água do Xingu saindo do Morena, ponto em que se encontram seus três formadores 
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Culuene, Ronuro, Batovi. O piloto ia dizendo os nomes mas não precisava. Nando até 

adivinhava, invisível das primeiras alturas na sua pequenez, o Tuatuari, afluente do Culuene, à 

beira do qual ficava o Posto do SPI. Mas agora, sim, agora as malocas e uma construção maior, 

o Posto sem dúvida, no terreiro limpo. Do lado do riozinho criança, Tuatuarizinho de tantos 

sonhos. Nando só não conseguia ainda divisar índios. Sabia, de tantas leituras, que eles sempre 

acorriam, cercavam todo avião que chegava. Por enquanto nada, embora crescesse de encontro 

ao avião o campinho de pouso retangular, civilizado como uma quadra de tênis no mato bronco. 

(2013_bercar02.r_con.txt) 
 

Como pode ser observado no trecho acima, é possível identificar um maciço número de palavras 

pertencentes ao grupo dos substantivos de lugar, nplac (0.86122); e esses substantivos 

juntamente aos substantivos próprios, nprop (0.59284), conferem ao texto um teor informativo 

predominantemente descritivo. Tais características de maior contraste na passagem exemplo 

corroboram as semelhanças entre a dimensão 2 do COLIBRA com os polos da dimensão 6 do 

CVBR. A presença desses fatores aproxima o registro de textos como relatos (CBVR6) e 

relatórios mais técnicos (CBVR6(-)). Assim, as palavras “cerrados”, “floresta”, “quadra”, 

“centro” e “riozinho” junto às palavras “Brasil”, “Morena”, “Culuene”, “Ronuro”, “Batovi”, 

“Tuatuari” constroem uma representação relativamente objetiva dos cenários e contextos da 

trama enquanto também dão a ela um tom de veracidade ao apresentar nomes reais de regiões 

locais – de acordo com as características geográficas imbrincadas ao voo do avião. Ainda nesse 

trecho, é possível encontrar outros termos colaboradores da contextualização da narrativa que 

está sendo contada, entre eles os adjetivos de tamanho – adjsize (0.93724) – como “maior” e 

“larga”; e os advérbios marcadores de discurso como “agora” e “ainda” – discmrkr (0.96329) – 

possuindo a função de não apenas sequenciar o avanço do relato, como indicar indiretamente as 

proporções do espaço relatado.  

 
EXEMPLO 8 – DIMENSÃO 2 

 

Tentei de novo falar com você esta madrugada, mas o quintal estava povoado de lobos 

ganindo contra minha sombra. As feras da tua família são estúpidas o tempo todo, numa 

insistência que me impressiona. Vou matar todos aqueles bichos, aquelas cadelas negras, 

apesar da admiração que nutro pelas bestas puras. É um cerco medieval, minha musa de 

castelo. E como de tudo faço literatura, graças à fidelidade com que desprezo a vida e 

conforme minha incapacidade aberrativa de viver, acabei achando bonito aquele espetáculo 
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de urros e pulos, de dentes e unhas na escuridão da casa, tudo para preservar a imaculada 

jovialidade dos teus dezesseis anos. 

(1988_cristo02.r_con.txt) 
 

Já neste outro exemplo, observa-se o emprego de algumas das palavras pertencentes  à variável 

mais recorrente e com maior score nesta dimensão, as variável ligada aos verbos em 1ª pessoa, 

vb1 (0.93204): “tentei”, “vou”, “nutro”, “faço” e outros. Paralelamente, também se pode 

verificar a presença de adjetivos avaliativos, adjeval (0.90456), como “bonito” e “estúpidas” – 

que fortalecem as características de relato do trecho, como os verbos em 1ª pessoa já trazem em 

termos funcionais. Novamente, ainda, pode-se localizar os substantivos de lugar em “quintal”, 

“castelo” e “casa”; enquanto simultaneamente também estão presentes conjunções como “e” e 

“mas” fazendo acréscimos de informações no relato, cjadd (0.91796) e cjadv (0.77053). 

 

EXEMPLO 6 – DIMENSÃO 2 

 

O mestre José Amaro, seleiro dos velhos tempos, trabalhava na porta de casa, com a fresca da 

manhã de maio agitando as folhas da pitombeira que sombreava a sua casa de taipa, de telheiro 

sujo. Lá para dentro estava a família. Sentia-se cheiro de panela no fogo, chiado do toicinho no 

braseiro que enchia a sala de fumaça. 

 
(1943_joseli02.r_mod.txt) 

 
Apresentando os mesmos padrões linguísticos, o trecho contempla os casos mais recorrentes 

entre os trechos com maiores escores na 2ª Dimensão do COLIBRA. Novamente os substantivos 

próprios são vistos em “José” e “Amaro”, dando ao texto seu tom de relato – cujas características 

são consolidadas pela variável substantivo de lugar, nplac, com as palavras “seleiro” e “casa”. 

Finalmente, além do adjetivo avaliativo “sujo”, pode-se identificar o adjetivo de tempo 

“velhos”, adjtime (0.69669). Assim, apoiando-se em mais de uma dessas variáveis, evidenciam-

se também neste trecho os principais aspectos da Dimensão 2. 

 
Com base nessas análises atreladas, ademais, pela comparação entre as variáveis desta dimensão 

às dimensões do CVBR, algumas considerações puderam se solidificar e a denominação 

centrou-se no que o estudo dos textos com a 2ª Dimensão saliente. Assim, a Dimensão 2 do 

COLIBRA foi definida como referente a “Processos Descritivos e de Relato”. Desse modo, por 

integrar funções ligadas a processos de contextualização e de narrações próximas à Dimensão 
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6 do CBVR, a dimensão recebeu uma denominação integrando as duas facetas centrais de seu 

aparente mais significativo desempenho nos textos. 

 

No que concerne ao aparecimento entre os anos, obras e autores; a tabela que segue pretende 

resumir os dados adquiridos com a AMD Funcional deste estudo. 

 
QUADRO 6 – PARTICULARIDADES DA DIMENSÃO 2 
 

Categoria Altos Escores Baixos Escores 

Registros Romance Crônica e Conto 

Autores Jorge Amado, Eduardo Spohr 
 e João Ubaldo 

Lya Luft, Rubem Fonseca, 
 e Paulo Coelho 

Anos 1971, 1977 e 2009 2000, 2012 e 1956 

Obras 
rachel03 (Memorial de Maria Moura) 

joaoub01 (Viva o povo brasileiro) 
ariano02 (Romance d’ A Pedra do Reino) 

machad03 (A chinela turca) 
aluisi03 (Aos vinte anos) 

gilber01 (Harmada) 

Fonte: O autor   

 
Não sendo possível identificar contrastes muito grandes no que concerne às outras dimensões, 

como já se podia inferir observando-se o proporcional paralelismo entre as dimensões – ainda 

que apresentando suas distinções, assim como ocorrerá na Dimensão 3 em alguns aspectos, 

pode-se dizer que os autores, anos e registros com maior destaque nessa dimensão possuem as 

características dela em evidência. Dessa forma, autores como Jorge Amado, Eduardo Spohr e 

João Ubaldo teriam escritas muito próximas às do discurso descritivo e de relato, enquanto 

autores como Lya Luft, Rubem Fonseca e Paulo Coelho não apresentariam a essas estratégias 

linguísticas como recorrentes em suas narrativas. De modo concomitante às dimensões 1 e 3, os 

anos de 1971, 1977 e 2009 seriam também nesse contexto momentos que apresentariam 

características linguísticas mais alinhas às presentes nesta dimensão – bem como os anos 2000, 

2012 e 1956 serem os anos em que as obras publicadas foram menos expressivas no que tange 

a estes recursos linguísticos. 
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4.1.4. Dimensão 3 
 
A Dimensão 3 do COLIBRA apresentou o menor número de variáveis entre as dimensões 

classificadas como significativas para o estudo, em sua totalidade esta dimensão conta com 27 

variáveis – o que, por outro lado, não tende a ser um número verdadeiramente pequeno quando 

se considera a maioria das AMD Funcionais feitas em registros diversos e até mesmo naqueles 

atrelados à Literatura. Apesar do que fora exposto, entretanto, é possível inferir que a AMDF 

realizada nesta pesquisa trouxe dados que traduzem a literatura presente em obras de 

reconhecimento coletivo e por acervos públicos; isso é, obras dotadas de consistentes 

semelhanças.  

 

Entre as características gerais desta dimensão, está a predominância das variáveis que 

funcionalmente são identificadas como Advérbios (24,39%) e Verbos (21,95%), e o baixo 

volume de Nomes(4,88%) e Pronomes (4,88%). Apesar de não trazerem detalhes que 

determinem os significados centrais da dimensão, a análise dessa distribuição geral auxilia na 

diagnóstico preliminar da dimensão no que concerne à natureza que esta apresenta. Assim, em 

primeira análise, considerando a quantidade significativa de Verbos e Advérbios, a dimensão 

demonstra estar relacionada a processos e caracterização de processos. 

 
TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
 

Classificação Funcional Quant. Var. % 
Advérbios 10 24,39% 

 Verbos 9 21,95% 
 Nomes 2 4,88% 

 Pronomes 2 4,88% 
 Conjunções 4 9,76% 
 Adjetivos 5 12,20% 
 Orações 6 14,63% 

 Modalizadores 3 7,32% 
Fonte: O autor   

Posteriormente, a fim de realizar uma interpretação mais detalhada da dimensão, novamente 

recorreu-se ao Corpus Brasileiro de Variação de Registros a fim de identificar possíveis 

semelhanças entre as propriedades da 3ª Dimensão do COLIBRA e as dimensões existente na 

Língua Portuguesa Brasileira – conforme os indicadores do CBVR. A análise gerou os seguintes 

resultados: 
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TABELA 13 – COMPARAÇÃO ENTRE A D3 DO COLIBRA E AS DIMENSÕES DO 
CBVR 
 

Dimensão Nomes / Definições Relacionadas D3 
CBVR 3 Produção com Envolvimento 42% 
CBVR 5 Orientação do Tempo para o Futuro 22% 
CBVR 4 Discurso Procedural 14% 
CBVR 1(-) Letramento 14% 
CBVR 1   Oralidade 14% 
CBVR 6 Discurso Relatado 11% 
CBVR 5(-) Orientação do Tempo para o Passado 0% 
CBVR 3(-) Produção com Foco Informacional 0% 
CBVR 2 Argumentação 0% 
CBVR 6(-) (Registros como Bula, Receita ...) 0% 

Fonte: O autor   

A partir da comparação entre as dimensões, como é possível interpretar na tabela acima, foi 

possível detectar a predominância da Dimensão 3 do CBVR na Dimensão 3 do COLIBRA 

(constatação reforçada, inclusive, pelos altos escores nessas variáveis); a baixa frequência de 

variáveis das dimensões 4, 1 e 6; e a ausência de variáveis co-ocorrentes das dimensões 5(-), 3(-

), 2 e 6(-).  

 

A contundente presença da Dimensão 3 do CBVR na Dimensão 3 do COLIBRA resultou na 

inferência de que as funções linguísticas sintetizadas pela 3ª Dimensão do COLIBRA 

precisariam incluir as características ligadas às “Produções do Discurso Envolvido” . 

Considerando a grande quantidade de variáveis por dimensão no COLIBRA, mais uma vez, foi 

de imprescindível relevância o uso do CBVR como recurso para sondagem e levantamento de 

hipóteses no que concerne às definições também dessa dimensão. 

 

De modo a dar continuidade à análise da dimensão, as categorias funcionais das variáveis foram 

discernidas com base em suas especificidades linguísticas conceituais e de modo 

contextualizado – doravante a leitura e qualificação dentro dos textos exemplos, conforme as 



 

74   

orientações metodológicas desejáveis para a AMD. As variáveis da Dimensão 3 do corpus 

seguem detalhadas na tabela adiante: 

 
 
 
 
TABELA 14 – DADOS DA DIMENSÃO 3 
 
Variáveis Descrição Cargas 

ncomp substantivo composto 0.99395 
prn3sngsubj pronome na posição do sujeito na terceira pessoa do singular 0.98606 
clpassless oração passiva sem agente 0.98089 
clpasspor oração passiva com por 0.97868 

ntech substantivo técnico 0.97754 
adjcolr adjetivo cor 0.97074 

advnonf advérbio não factual 0.95783 
cjtemp conjunção subordinada temporal 0.95658 
contrac contrações verbais 0.95152 

mddever Dever modal 0.94231 
subjdrop verbo com sujeito oculto 0.94198 
cjcoorphr conjunção coordenativa frasal 0.9349 

vbpubl verbo público 0.92745 
vbindic verbo indicativo 0.9225 
vbpriv verbo privado 0.91642 
vbpres verbo no presente 0.91491 
cjcaus conjunção subordinando causal 0.91101 
vbsua verbo suasivo 0.88168 
advpl advérbio de lugar 0.85871 
vbact ação verbal 0.81959 

prndem pronome demonstrativo 0.81687 
prn3plusubj pronome na terceira pessoa plural em posição do sujeito 0.8035 

clqueevb verbo em oração subordinativa 0.79834 
adjfactinf adjetivo informacional em cláusula factivo 0.7892 

vbfutir verbo ir no futuro 0.75157 
vbplupf verbo no pretérito perfeito no plural 0.72295 
ngrpi substantivo grupo instituição 0.57251 

Fonte: O autor   

Tendo identificado e listado os dados das variáveis da Dimensão 3, a identificação da mesma 

ocorreu em paralelo com a leitura e observação das variáveis nos textos em que a Dimensão 
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mais estava presente. Utilizando-se das tabelas com a contagem de variáveis por categoria e por 

obra, separou-se as obras com os maiores escores nesta dimensão e iniciou-se o processo de 

leitura, verificação, identificação e comparação das funções presentes em cada texto. Tendo 

sido denominados como exemplos, alguns dos textos exemplos analisados são adiante 

disponibilizados: 

 
EXEMPLO 12 – DIMENSÃO 3 
 
Desde então conversamos todos os dias, de janela contra janela. Disse-me que era solteira, e eu 

jurei que seríamos um do outro. Perguntei-lhe uma vez se me amava, e ela, sorrindo, atirou-me 

com um bogari que nesse momento trazia pendente dos lábios. 

 
(1884_aluisi03.c_rea.txt) 

 
No exemplo acima, inicialmente, é possível observar o emprego da variável subjdrop (0.94198), 

verbo com sujeito oculto, em que uma continuidade de falas e interações entre personagens se 

evidenciam; fator que o uso da desinência verbal termina por provocar enquanto acelera a leitura 

do texto e fortalece a experiência de sequenciamento de interações. Outra variável identificada 

é vbindic (0.9225), verbo no modo indicativo, que evidencia as certezas atreladas ao diálogo 

entre os personagens: conversamos, jurei, perguntei, atirou... Ademais, a variável  clqueevb 

(0.79834) é perceptível nos usos dos verbos “jurei” e “disse-me”, ambas exemplos próximos 

aos característicos na Dimensão 3 do CBVR; em que as interações podem se evidenciar – ainda 

– em diálogos, entrevistas e comunicação entre personagens em uma trama. Tal característica, 

finalmente, ganha contornos ainda mais nítidos quando se observa o grande volume de palavras 

da variável vbpubl (0.92745), verbo público, que diz respeito a verbos ligados à comunicação e 

trocas de mensagens entre pessoas – caso específico de: “conversamos”, “disse-me”, “jurei”,  

“perguntei-lhe”. Assim, no exemplo, os traços do discurso dotado de envolvimento podem ser 

facilmente distinguíveis. 

 
 

EXEMPLO 13 – DIMENSÃO 3 

 

Não sei por que comecei a ter esse tipo de preocupação. Não era um homem religioso e sempre 

considerei Deus um mistério acima dos poderes humanos de compreensão, por isso ele pouco 

me interessava. O excremento, em geral, sempre me pareceu inútil e repugnante, a 
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não ser, é claro, para os coprófilos e coprófagos, indivíduos raros dotados de extraordinárias 

anomalias obsessivas. Sim, sei que Freud afirmou que o excrementício está íntima e 

inseparavelmente ligado ao sexual, a posição da genitália — inter urinas et faeces — é um fator 

decisivo e imutável. Porém isso também não me interessava. Mas o certo é que estava pensando 

em Deus e observando as minhas fezes no vaso sanitário. 

 

(2001_rubemf13.c_con.txt) 

 
No segundo exemplo, é possível localizar verbos privados, vbpriv (0.91642), cuja função abre 

espaços na narrativa para não somente a interiorização da personagem como também a 

interlocução deste consigo mesmo – em um processo muito semelhante ao do monólogo, mas 

que simultaneamente envolve o leitor, fazendo que os dois vivenciem as mesmas considerações. 

Além dos verbos privados em “observar”, “pareceu”, “considerei” e “pensando”; os verbos 

públicos, vbpubl (0.92745). Finalmente, o trecho, como outros que se destacaram nesta 

dimensão, apresenta pronomes demonstrativos, prndem (0.81687), que complementam a 

finalidade discursiva de direcionar a compreensão do interlocutor – apontando seres, coisas e 

ideias de modo anafórico ou catafórico. 

 

EXEMPLO 6 – DIMENSÃO 3 

 

— Meu Deus, que será de mim? — disse ela como quem sentia à roda de si, ameaçando perdê-

la, todos os perigos que cercam os amores ilícitos. Como é violenta a sua paixão por mim! E 

como eu o amo! Oh! que desgraça, que desgraça, meu Deus! 

Maurícia mal podia dominar o estouro das suas paixões, acesas de repente, quando elas as 

julgava cinzas. 

— Meu coração ainda vive, por infelicidade minha! E devo eu matá-lo? Devo, sim, a felicidade 

de Virgínia exige-o. Devo asfixiá-lo com as duas mãos para que depressa expire. Mas qual será 

o meu estado depois da morte deste sentimento, que veio revelar-me tesouros de delícia íntima 

que me eram inteiramente desconhecidos? Que infortúnio não foi para mim ver esse homem! 

 

(1879_frankl04.r_rom.txt) 

 

No Exemplo 6, por fim, identifica-se – além das variáveis relacionadas aos diálogos 

mencionados em exemplos anteriores – também os verbos suasivos, vbsua (0.88168), cuja 
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função remete às interações em que se estabelece a imposição ou o aliciamento entre sujeitos 

de modo que um pensamento ou ação se sobreponha a outro.  Nesse caso, os empregos de 

“dominar” e “exige-o” cumprem esta finalidade na narrativa.  No mesmo trecho, também é 

possível encontrar o verbo “dever” como modalizador, mddever (0.94231), o qual possui o 

papel de complementar o processo de interlocução do personagem com o leitor; tendo em vista 

que os empregos da palavra “devo” surgem não como instruções, mas como interrogações que 

a personagem faz sobre si mesma e diante de um outro (ainda que abstrato). 

 

Considerando as observações e análises levantadas, estabeleceu-se que a denominação que mais 

adequadamente descrevia esta dimensão poderia ser: Discurso Interlocutivo de Envolvimento. 

Por “interlocutivo” estariam sintetizados os processos relacionados à relação entre as vozes 

discursivas que se apresentam nos textos; e por “de envolvimento” o aspecto persuasivo do 

mesmo.  

 

A partir dessas observações pontuais foi possível, assim como no contexto das outras 

dimensões, notar a pertinência de estudos direcionados aos Movimentos literários Brasileiros 

sob um olhar empírico, multidimensional e que possa analisar as particularidades linguísticas 

presentes nos textos. Quanto ao aparecimento entre os anos, obras e autores; a tabela a seguir 

pretende resumir os dados obtidos com a AMD Funcional empregada. 

 
 
QUADRO 7  – DE PARTICULARIDADES DA DIMENSÃO 3 
 

Categoria Altos Escores Baixos Escores 

Registros Romance Crônica e Conto 

Autores Jorge Amado, Ariano Suassuna 
 e Rachel de Queiroz 

Lya Luft, Paulo Coelho 
e Cristóvão Tezza 

Anos 1971, 2009 e 1977 2000, 2012 e 1956 

Obras 
rachel03 (Memorial de Maria Moura), 

ariano02 (Romance da Pedra do Reino) 
jorgea08 (Tieta do Agreste) 

ericov04 (O tempo e o vento) 
machad03 (A chinela turca) 
claric4 (A Hora da Estrela) 

Fonte: O autor   



 

78   

Apesar de possuir muitos de seus resultados como idênticos aos das demais dimensões, 

diagnosticando as informações da tabela acima e considerando suas indicações de 

compatibilidade e incompatibilidade com a Dimensão 3, é plausível alegar que as obras de Jorge 

Amado, Ariano Suassuna e Rachel de Queiroz são semelhantes no que concerne ao uso 

expressivo de recursos do Discursivo Interlocutório Envolvido. Por outro lado, é possível 

destacar que Lya Luft, Paulo Coelho e Cristóvão Tezza são autores que se utilizam menos de 

interações como as destacadas; tendo, talvez, por escolha mais comum o apoio da trama na 

delineação procedural ou narrativa de seus textos. Ademais, ficam abertas as possibilidades de 

estudo para novas pesquisas com o olhar que também se dirija às obras específicas com maiores 

e menores destaque nesta dimensão. Todavia, quanto os diferentes pesos nos registros, é 

possível inferir que o padrão observado decorre da presença de maior número de diálogos no 

registro Romance que em registros como Crônicas e Contos (também estas análises precisam 

ser aproveitadas e aprofundadas em novas pesquisas). 

 

Ao término destas observações, considerou-se iniciar um estudo preliminar que verificasse a 

movimentação das 3 dimensões identificadas sob um ponto de vista diacrônico. Devido à 

notável proximidade e quase completa homogeneidade dessas dimensões, o estudo que 

complementa este diagnóstico inicial das dimensões não pretende propor respostas finais para 

a periodização da LB, mas levantar hipóteses que provoquem novos olhares sobre as 

transformações linguísticas nas obras que pertencem ao presente estudo. 

 
4.2. PERIODIZAÇÕES EM CONTRASTE 

Na presente seção, são apresentadas as principais proximidades e distanciamentos entre os 

períodos literários vigentes e possíveis indicadores de periodização da literatura com base na 

Análise Multidimensional Funcional. A partir das dimensões identificadas no corpus e o estudos 

dessas dimensões ao longo dos anos investigados, pôde-se perceber que muito da variação 

linguística de caráter funcional presente nas obras narrativas da Literatura Brasileira não se 

adequa, não está referenciadas ou contemplada pela periodização literária convencional. 

Observou-se, ainda, que as dimensões interferem de modo aparentemente distinto nos processos 

de transformação da literatura e que uma entre as dimensões possui fundamental papel nas 

mudanças analisadas. Desse modo, a seção dá continuidade à resolução das principais 

problemáticas desta pesquisa e propõe caminhos para a interpretação cronológica e estatísticas 

dos dados obtidos. Por outro lado, seu olhar abre espaço – na seção subsequente – para a Análise 
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de Cluster que finalmente consegue ajustar as hipóteses levantadas nesta seção e traduzidas em 

períodos provisoriamente observáveis. 

A visualização das diferenças entre os Períodos Literários vigentes e os períodos linguísticos 

pode ser executada empregando-se um trabalho de identificação, análise e comparação de dados 

– especialmente os referentes às distintas cargas das dimensões ano por ano. Após verificar os 

marcos de início e fim destes períodos, pareou-se estes às datas em que as dimensões possuíam 

alterações em seu comportamento principal. Como proposta inicial, optou-se por uma 

interpretação das variações das dimensões com base na alteração das relações entre as 

dimensões 1, 2 e 3 (observando-se a prevalência de uma dimensão sobre a outra.  

A relevância dos contrastes identificados e a numerosa existência de diferenças entre as 

perspectivas ratificam inicialmente – ainda que de modo a ser aprimorado – a hipótese de que 

as definições dadas aos diferentes períodos de tempo da literatura e o próprio estabelecimento 

de frações temporais como os determinados pelos conceitos das Correntes Literárias no Brasil 

não correspondem com as fatídicas complexidades linguísticas imanentes aos textos literários e 

essenciais para a assertiva compreensão destes. Por esta razão, a presente seção sintetiza a 

resolução das problemáticas fundamentais da pesquisa e trazem validação que justifica – se não 

integralmente e profundamente, ao menos em grande parte – a imprescindível importância de 

revisões conceituais às teorias sobre a periodização da literatura. Nesse sentido, a presente seção 

possui como subseções: 4.2.1. As 3 Dimensões da Literatura Nacional através dos Séculos – 

em que as dimensões são observadas unidas e diacronicamente; 4.2.2. A Proposta 

Interpretativa de “Transcursões” e os Movimentos literários – na qual é apresentado um  estudo 

que das oscilações das dimensões no corpus, partindo da criação do conceito de “transcursão”, 

pelo qual se pode realizar uma primeira comparação entre dimensões linguísticas e periodização 

literária;  4.2.3. Os 18 Períodos Funcionais da Literatura Brasileira – em que as 

“transcursões” são de fato comparadas com a periodização vigente; e 4.2.4. As 

Transcursões em oposição às Correntes Literárias – na qual são sintetizadas as diferenças entre 

o movimento das dimensões do COLIBRA e os períodos vigentes da LB. 
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4.2.1. As 3 Dimensões da Literatura Nacional através dos Séculos 
 

Em termos gerais, e ao longo dos três séculos estudados, as três dimensões do COLIBRA podem 

ser organizadas em dois grupos principais: o primeiro constituído pelas dimensões 1 e 2; e o 

segundo, constituído exclusivamente pela dimensão 3. Tal divisão em dois grupos pode ser feita 

com base na comparação entre os comportamentos de cada dimensão. No caso das dimensões 

1 e 2 será, por exemplo, possível identificar uma proximidade muito regular entre seus escores 

– tanto no que concerne à polaridade quando às cargas específicas em cada ano estudado. De 

modo extremamente estável, essas dimensões estão presentes sempre em proporções muito 

próximas dentro de qualquer obra de qualquer momento da literatura brasileira. Por outro lado, 

o mesmo não pode ser dito da dimensão 3 que, apesar de apresentar alguns momentos de 

proximidade com as primeiras dimensões, está longe de ter relações estáveis de semelhança no 

que tange às cargas, aos escores e – em circunstâncias pontuais – até mesmo no que se dirige à 

polaridade que apresentam. Desse modo, pode-se afirmar que as dimensões 1 e 2 podem ser 

consideradas pertencentes a um conjunto de padrões linguístico-funcionais utilizados por 

escritores brasileiros em maior ou menor medida, mas sempre na mesma proporção uma diante 

da outra; e, em contrapartida, a dimensão 3 como a dimensão que singulariza os períodos e está 

conectadas às principais variações estruturais dos textos analisados. 

 

TABELA 15 – VISÃO GERAL DAS CORRENTES LITERÁRIAS BRASILEIRAS 

Correntes Literárias Início Fim 

Romantismo (1ª Geração - Fase Indianista) 1836 1852 
.................... (2ª Geração - Fase Ultrarromântica) 1853 1869 
.................... (3ª Geração - Fase Condoreira) 1870 1880 
Realismo e Naturalismo  1881 1902 
Pré-Modernismo  1902 1922 
Modernismo (1ª Geração - Fase Heróica) 1922 1930 
.................... (2ª Geração - Fase de Consolidação) 1930 1945 
.................... (3ª Geração - Fase Pós-Moderna) 1945 1978 

Tendências Contemporâneas  
1978 

  ***  
Fonte: O autor   

Na medida em que apresenta a 3ª Dimensão como a dimensão que realmente traduz as maiores 

modificações das construções no âmbito funcional dos textos literários do corpus, as obras que 

se encaixam nos períodos com score negativo podem ser sintetizadas como narrativas em que a 

impessoalidade e informatividade procedural do narrar estão acima dos diálogos e interações 
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entre os personagens. Em resumo, a Literatura Brasileira pode ser compreendida a partir de seus 

dois polos principais conforme as descrições na tabela que segue: 

 

QUADRO 8 – CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DO CORPUS COM BASE NAS 
DIMENSÕES DA AMD FUNCIONAL 

 
Polos das 

Dimensões Características 

 +1 e +2 Ênfase nos aspectos narrativos procedurais, informativos 
e descritivos característicos do discurso relatado.  

+3 Ênfase nos diálogos entre personagens e/ou interações 
com o leitor.  

 -1 e -2  
Menor destaque aos aspectos narrativos procedurais, 
informativos e descritivos característicos do discurso 
relatado.  

 -3  Menor destaque aos diálogos entre personagens e/ou 
interações com o leitor. 

Fonte: O autor   

Como observado acima, as dimensões 1 e 2, que possuem o maior volume de variáveis, teriam 

as características mais gerais e convencionais dos textos literários: a narração, o discurso 

procedural e o discurso relatado. Ademais, a participação das variáveis ao longo da história da 

literatura nacional é comprovada como regular e convencional a partir do gráfico de seus escores 

em comparação não somente com o eixo dos valores positivos dos escores das dimensões, como 

– principalmente – em comparação com os valores apresentados pela 3ª Dimensão ao longo dos 

anos deste estudo. Como ficará elucidado no próximo gráfico, a 1ª e a 2ª Dimensão do 

COLIBRA aparecerão sempre relativamente horizontalizadas diante do eixo dos escores, 

possuindo valores que oscilam geralmente de modo sutil entre os polos positivos e negativos. 

Tal padrão, entretanto, não apenas informa sobre a manutenção das dimensões no decorrer dos 

séculos XIX, XX e XXI, como indica – por contraste – a forma com que participa das 

transformações linguísticas nas produções literárias em que está em maior ou menor grau 

presente. Nesse sentido, apesar de quase sempre estáveis, suas posições diante da 3ª Dimensão 

vão apontar dois momentos gerais e fundamentais da Literatura Narrativa Brasileira: os períodos 

em que os processos narrativos, descritivos e informativos estão mais ou menos salientes que 

os processos ligados ao diálogo entre personagens e interlocutores. 
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FIGURA 6 – GRÁFICO DIACRÔNICO DAS DIMENSÕES DO COLIBRA 
 

 
Fonte: O autor   

Sabendo que as linhas mais escuras do gráfico correspondem às dimensões 1 e 2, logo se pode 

notar a relação dialética entre essas dimensões e a dimensão 3 (linha mais clara), que destoa das 

dimensões 1 e 2 sucessivas vezes no transcorrer dos três séculos pesquisados. Outrossim, 

observa-se ainda que todos os outliers (pontos fora da curva) têm sempre a 3ª Dimensão como 

dimensão de mais contrastante score – sendo estes mais contrastantes quando positivos. 

Ademais, constata-se que, apesar de serem dimensões paralelas e concordantes em termos 

vetoriais (aumentando e diminuindo em score na mesma proporção), as dissonâncias entre as 

dimensões 1 e 2 e a dimensão 3 acabam por representar mudanças significativas de abordagem 

por parte dos autores. 

 

Todavia, é necessário ressaltar que, por se tratarem de resultados de uma Análise 

Multidimensional Funcional, tais padrões dimensionais podem responder a perguntas restritas 

no que concerne ao estilo dos autores e obras em cada período analisável da literatura.  Isso 

porque uma delineação completa das transformações e idiossincrasias de cada momento da 

literatura brasileira demandaria inevitavelmente a observação também de outros fatores; como, 

por exemplo, as dimensões lexicais e semânticas que não podem ser ignoradas no painel desse 

tipo de registro (tais dimensões não estão inclusas no escopo dessa pesquisa devido à 

impossibilidade de executá-las simultaneamente dentro do tempo determinado para a execução 

desta pesquisa).  

 

Retornando a essas constatações, é possível, enfim, afirmar que a Literatura Narrativa Brasileira 

possui dois procedimentos principais que são usados de modo diferente com o passar dos anos, 

mas que quase sempre estarão postos um sobre o outro. Assim, aparentemente, as principais 
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mudanças linguísticas nos diferentes períodos da literatura estão intimamente atreladas à 

presença mais ou menos destacada do diálogo. 

 

Aliado a essa dinâmica, outro fato pode ser visualizado como padrão no corpus: a existência de 

mais obras com score negativo e 3ª Dimensão abaixo da 1ª e 2ª Dimensão. Na tabela a seguir, 

fica evidente a existência de um volume aproximadamente duas vezes maior de obras com a 1ª 

e 2ª Dimensão enfatizadas e com score negativo. 

 
TABELA 16 – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS NOS POLOS DAS DIMENSÕES 
 

Escores Obras % Ênfase 

POSITIVOS 88 36% Dimensão 3 

NEGATIVOS 159 64% Dimensões 1 e 2 
Fonte: O autor  

Dessa maneira, e em consonância com o que fora exposto anteriormente, pode-se afirmar que o 

emprego de diálogos em maior ou menor quantidade em uma trama determinará se ela será mais 

ou menos convencional para os padrões da Literatura Brasileira; ainda que isso não signifique 

necessariamente maior reconhecimento, na medida em que todas as obras contempladas no 

corpus foram reconhecidas como de extremo valor para a Literatura Brasileira. A AMD 

Funcional, assim, não somente revelou detalhes particulares das dinâmicas de escrita dos 

escritores brasileiros no que concerne a padrões ligados às coletividades; mas também 

características funcionais nos textos dos escritores que se opuseram ou subverteram a tradição 

e convenção literária.  

 
4.2.2. A Proposta Interpretativa de “Transcursões” e os Movimentos literários 

 
A fim de elucidar e identificar as variações multidimensionais funcionais e periódicas 

contempladas pelo corpus, optou-se pela concepção do conceito “transcursão” e seu plural 

“transcursões” para denominar os períodos da Literatura Brasileira com base na AMD 

Funcional diacronicamente analisada. Acredita-se que o termo “transcursão”, como está 

dicionarizado, compreende tanto a qualidade de “momento determinado” quanto de “passagem 

para outro estado e momento” e que isso estabelece uma relação coerente com as hipóteses, as 

problemáticas e as resoluções propostas neste estudo. Na medida em que tais períodos divergem 

intrinsecamente da periodização vigente, denominá-los de “escolas funcionais literárias” seria 
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se apropriar indevidamente do termo “escola literária” e distanciar os resultados da pesquisa de 

sua oposição fundamental às convenções teóricas as quais questiona; assim, o termo 

“transcursão” é capaz de apontar novas formas de delinear os períodos da literatura e de 

interpretar à priori o que os distingue das herméticas delimitações das “escolas literárias”. 

 

Com base nessa ótica, a proposição de se dividir o trajeto literário tendo em vista as 

transformações linguísticas mais regulares e cambiantes identificadas responde inclusive ao 

interesse de se superar perspectivas restritivas de interpretação da literatura através dos séculos. 

O conceito “transcursão”, em outras palavras, procura substituir a falta de conceitos que 

traduzam essencialmente o funcionamento das mudanças intrínsecas aos textos literários, seus 

autores e as estruturas linguísticas que os subjazem. 

 

4.2.3. Os 18 Períodos Funcionais da Literatura Brasileira 
 

Já tendo mencionado, indiretamente, os contrastes entre as Transcursões e os Períodos Literários 

Convencionais; nas linhas seguintes pretende-se elucidar como mais de um período fragmenta 

e desorganiza os compartimentos temporais traçados pelas Períodos Literários vigentes. Para 

tanto, inicialmente, inclui-se a seguir a tabela completa com as principais e mais gerais 

informações sobre cada novo período identificado a partir da AMD Funcional do corpus:  
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TABELA 17 – TRANSCURSÕES DA LITERATURA DE 1844 A 2014 

Transcursão Início Fim Dur./Anos Obras F1 F2 F3 
1ª 1844 1852 9 4 289.349.239 152.743.540 649.867.444 

2ª 1855 1870 16 14 -194.116.481 -118.561.327 -700.847.066 

3ª 1870 1881 12 21 374.266.155 80.845.027 824.762.134 

4ª 1887 1888 2 8 -99.437.907 -51.176.658 -319.131.031 

5ª 1890 1891 2 3 144.977.793 84.775.768 309.193.600 

6ª 1893 1896 4 6 -101.326.856 -56.857.593 -358.821.864 

7ª 1899 1902 4 5 112.169.953 61.584.972 301.514.759 

8ª 1903 1933 31 23 -456.788.628 -193.680.750 -1.457.859.475 

9ª 1934 1937 4 8 122.456.194 76.102.887 400.611.516 

10ª 1938 1944 7 7 -125.213.250 -53.480.744 -308.215.490 

11ª 1946 1954 9 10 206.985.351 98.069.199 703.189.157 

12ª 1956 1981 27 49 -316.727.123 -153.878.040 -814.208.101 

13ª 1982 1985 4 13 159.441.317 75.060.652 418.654.758 

14ª 1985 1988 4 6 -119.992.676 -61.127.784 -405.045.958 

15ª 1989 1992 4 9 198.104.744 111.925.562 789.079.935 

16ª 1993 2005 13 32 -446.453.728 -239.956.275 -1.381.684.597 

17ª 2006 2010 5 15 131.122.833 44.506.692 416.042.083 

18ª 2011 2014 4 14 -72.342.487 -37.805.642 -147.369.164 
Fonte: O autor   

FIGURA 7 – GRÁFICO DIACRÔNICO DAS TRANSCURSÕES DO COLIBRA 

 
Fonte: O autor (o gráfico considera a soma dos escores das dimensões levando em conta a hipótese das 
Transcursões) 

Observando-se o gráfico da variação linguística no corpus, é possível identificar movimentos, 

padrões e distinções entre grupos e períodos de tempo que vão de encontro às Correntes 
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Literárias em vigor. Em outras palavras, diferentemente de sete ou seis segmentos 

generalizantes, os períodos podem ser lidos primeiramente como pertencentes ao polo positivo 

das dimensões ou ao negativo e dentro de períodos variados de tempo – irregulares diante dos 

valores de seus respectivos escores e na semelhança com as obras vizinhas. Obras vistas como 

marcos temporais determinantes para o início de uma nova escola e o término da escola 

precedente aqui podem ser vistas misturadas a obras nem sempre vistas como próximas às mais 

geniais produções dos autores nacionais.  

 

1ª Transcursão: 

 

Contendo 9 anos e contemplando 4 obras, a Transcursão 1 resultante da Análise 

Multidimensional Funcional tem como característica principal a presença dos polos positivos 

com score significativo. Tal configuração denotaria uma expressiva relação com os aspectos 

centrais das dimensões 1, 2 e 3 do COLIBRA, que – inevitavelmente – apontam para textos 

propriamente narrativos cujas principais características implicam a narração envolvida, 

informativa e sequencial. Podendo dialogar com a primeira fase do Romantismo (de 1844 a 

1852), o período vai ao encontro dessa semelhança por não evidenciar variáveis e dimensões 

efetivamente distintas dos aspectos do Romantismo Indianista da 1ª Fase da literatura narrativa 

nacional. Assim, ainda que não seja integramente conjunto ao primeiro movimento da literatura 

brasileira; não cria espaço para uma efetiva crítica as palavras chaves que circundam o estilo 

convencionalmente esperado para esses autores e obras: o de autores de uma literatura 

essencialmente informativa, fundada na ampla descrição da natureza e na narração picaresca. 

 

TABELA 18 – ESCORES POR DIMENSÃO – 1ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1844 -13.533.208 -4.931.060 -56.906.016 

1845 202.747.589 102.079.784 507.754.779 

1848 81.875.004 40.851.659 171.611.734 

1852 18.259.854 14.743.157 27.406.947 
Fonte: O autor   
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FIGURA 8 – GRÁFICO – 1ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Ademais, é importante destacar a presença de uma relativa diferença entre o ano de 1844 e os 

anos subsequentes desta 1ª Transcursão, pelo fato de apresentar escores que divergem dos 

demais no que concerne ao polo negativo – mais expressivo neste ano. 

No que tange aos autores e obras pertencentes a esse período, é possível identificar escritores 

como Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida – com obras que figuram os 

primeiros traços do Romantismo no Brasil. 

 

TABELA 19  – AUTORES E OBRAS – 1ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 
Joaquim Manuel de Macedo A Moreninha 1844 

Joaquim Manuel de Macedo O Moço Loiro 1845 

Joaquim Manuel de Macedo Os Dois Amores 1848 

Manuel Antônio de Almeida Memórias de um Sargento de Milícias 1852 
 Fonte: O autor   

2ª Transcursão: 

 

Apresentando 16 anos e abrangendo 14 obras, a Transcursão 2 resultante da Análise 

Multidimensional Funcional tem como característica principal a presença dos polos negativos 

com score significativo. Tal configuração aponta um representativo distanciamento das 

características centrais das dimensões 1, 2 e 3 do COLIBRA, por possuir variáveis menos 
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recorrentes e combinações de textos essencialmente neutros, academicistas e impessoais cujas 

principais características afastam-se profundamente do momento intermediário do 

Romantismo, a fase Ultrarromântica. Sem conseguir espelhar a segunda fase do Romantismo 

(de 1853 a 1869), o período não apenas não se enquadra perfeitamente no período de tempo da 

escola, como sugere uma reinterpretação da idiossincrasia a ela vinculada. Desse modo, trata-

se do primeiro período literário a abrir espaço para discussões categóricas sobre a 

compatibilidade entre as correntes literárias e a evidências linguísticas dos textos que a 

constituem. É importante, ainda, destacar que o período duas vezes maior que a transcursão 

anterior, vai consequentemente apresentar mais obras que – desta vez – comportar-se-ão de 

modo muito distinto à fase inicial do Romantismo o que também ilustra um contraste entre as 

Correntes literárias e as Transcursões Funcionais; na medida que a teoria sempre observou o 

Ultrarromantismo como uma “intensificação” de elementos de alta representatividade no 

Romantismo. 

 

TABELA 20 – ESCORES POR DIMENSÃO – 2ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1855 5.188.649 -6.341.174 -31.061.139 

1856 -62.736.007 -35.920.946 -204.688.440 

1857 8.931.766 -0.387111 29.632.573 

1862 -22.168.057 -14.683.075 -85.431.049 

1864 -40.674.701 -18.628.139 -121.686.011 

1865 -75.449.667 -40.575.561 -230.637.751 

1869 -7.208.464 -2.412.432 -56.975.249 
Fonte: O autor   
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FIGURA 9 – GRÁFICO – 2ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Diferentemente do observado na 1ª Transcursão, a 2ª Transcrição possui pouquíssimos escores 

em polo diferente do usual para o período (caso particular dos anos 1855 e 1857, em que apenas 

uma entre as dimensões apresenta score discordante). Já no que se refere aos autores, a 

transcursão apresenta escritores tais quais Álvaro de Azevedo, José de Alencar e Joaquim 

Manuel de Macedo; cujos estilos divergem em termos bastante específicos – em sua maioria no 

que diz respeito à literatura de Álvaro de Azevedo, que sempre foi visto como o representante 

maior das tendências Ultrarromânticas na Literatura Brasileira. 
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TABELA 21 – AUTORES E OBRAS – 2ª TRANSCURSÃO 
 

Fonte: O autor   

3ª Transcursão: 

 

Possuindo 12 anos e abarcando 21 obras, a Transcursão 3 do COLIBRA tem como característica 

principal a presença dos polos positivos com score significativo. Tal configuração denotaria 

uma expressiva relação com os aspectos centrais das dimensões 1, 2 e 3 do COLIBRA, que – 

inevitavelmente – apontam para textos propriamente narrativos cujas principais características 

implicam a narração envolvida, informativa e sequencial. Sem dialogar especificamente com a 

terceira fase do Romantismo (de 1870 a 1880), o período vai ao encontro dessa semelhança por 

não evidenciar variáveis e dimensões efetivamente distintas dos aspectos do Romantismo 

Condoreiro da 3ª Fase da literatura narrativa nacional. Assim, ainda que não seja integralmente 

conjunto ao terceiro movimento da literatura brasileira; não cria espaço para uma efetiva crítica 

às palavras chaves que circundam o estilo convencionalmente esperado para esses autores e 

obras: o de autores de uma literatura essencialmente informativa, fundada na ampla descrição e 

na narração picaresca do país e sua população.  

 

 

 

 

 

Autor Obra Ano 

Álvares de Azevedo Noite na Taverna 1855 

José de Alencar Cinco Minutos 1856 

José de Alencar A viuvinha 1857 

José de Alencar O guarani 1857 

José de Alencar Lucíola 1862 

José de Alencar Diva 1864 

José de Alencar Iracema 1865 

Joaquim Manuel de Macedo A Luneta Mágica 1869 

Joaquim Manuel de Macedo As Vítimas-Algozes 1869 

Bernardo Guimarães O Ermitão de Muquém 1869 
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TABELA 22 – ESCORES POR DIMENSÃO – 3ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1870 1.639.465 2.588.725 -0.4325422 

1871 29.944.410 16.996.476 107.823.791 

1872 11.945.183 8.702.140 -0.2300462 

1874 -76.301.356 -41.149.879 -239.349.070 

1875 34.354.433 16.593.872 90.394.106 

1876 7.767.616 0.179801 -20.752.335 

1878 22.529.162 9.917.157 34.772.346 

1879 191.595.614 -16.396.090 388.593.615 

1880 -39.401.578 -20.736.157 -147.146.427 

1881 46.586.810 25.674.299 178.359.663 

1882 -44.410.621 -23.556.549 -139.730.472 

1884 27.389.046 10.895.094 142.075.213 

1885 160.627.971 91.315.939 429.721.704 
Fonte: O autor   

FIGURA 10 – GRÁFICO – 3ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Com um olhar mais atento à tabela de escores, no entanto, é possível notar um volume maior de 

desvios no que concerne aos dois polos das dimensões; ainda que se saliente como padrão as 

produções em polo positivo. A partir da leitura global do período, é possível interpretar essa 
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Transcursão como dotada de instabilidade relacionada principalmente à presença de autores 

com obras que configuram outlier’s suficientemente numerosos para impedir a definição deste 

momento da literatura como uma fase integralmente homogênea. 

 

TABELA 23 – AUTORES E OBRAS – 3ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Joaquim Manuel de Macedo As Mulheres de Mantilha 1870 

Machado de Assis Contos Fluminenses 1870 

José de Alencar O gaúcho 1870 

José de Alencar A pata da gazela 1870 

José de Alencar O tronco do ipê 1871 

José de Alencar Til 1871 

Bernardo Guimarães O Seminarista 1872 

Visconde de Taunay Inocência 1872 

Machado de Assis Ressurreição 1872 

Machado de Assis A Mão e a Luva 1874 

José de Alencar Ubirajara 1874 

Machado de Assis A Chinela Turca 1875 

José de Alencar O sertanejo 1875 

José de Alencar Senhora, 1875 1875 

Bernardo Guimarães A Escrava Isaura 1875 

Franklin Távora O Cabeleira 1876 

Machado de Assis Helena 1876 

Joaquim Manuel de Macedo Memórias da Rua do Ouvidor 1878 

Franklin Távora O matuto 1878 

Franklin Távora Lourenço 1878 

Machado de Assis Iaiá Garcia 1878 

Franklin Távora O sacrifício 1879 

Aluísio Azevedo Uma Lágrima de Mulher 1880 

Aluísio Azevedo O Mulato 1881 

Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas 1881 

Machado de Assis Papéis Avulsos 1882 
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Aluísio Azevedo Aos Vinte Anos 1884 

Aluísio Azevedo Casa de Pensão 1884 

Machado de Assis Casa Velha 1885 
Fonte: O autor   

Como disposto na tabela acima, produções de Machado de Assis e Aluísio Azevedo como 

Papéis Avulsos e Uma lágrima de mulher seriam entre os outliers os que mais se destacariam 

no polo negativo. Tal identificação, no entanto, não pode ser estendida a todas as obras desses 

autores – o que os aproxima apenas de autores que utilizaram estratégias linguísticas 

funcionalmente identificáveis distintas das que usualmente empregavam, e ou que o grupo de 

autores do período fazia uso nesse contexto. 

 

4ª Transcursão: 

 

Contendo 2 anos e compreendendo 8 obras, a Transcursão 4 se trata de um entre os períodos 

mais breves da possibilidade de análise diacrônica da AMD Funcional do COLIBRA. Por 

apresentar anos que possuem obras significativas do Realismo, a Transcursão 4 aparentemente 

dialoga com os conceitos relacionados às convencionais definições do Realismo; 

principalmente no que tange às polaridades negativas das dimensões nestas obras.   

 

TABELA 24 – DE ESCORES POR DIMENSÃO – 4ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1887 -56.373.010 -29.184.988 -188.898.732 
1888 -43.064.897 -21.991.670 -130.232.299 

Fonte: O autor   
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FIGURA 11 – GRÁFICO – 4ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Todavia, também esta fase da literatura expande a distância entre a teoria e a AMD Funcional, 

por ser discordante do período subsequente sem de fato se descolar do Realismo (movimento 

teoricamente visto como homogêneo no que tange às principais características da escrita de seus 

autores). Com um número de autores e produções discordantes mais alto que o indicado na 

transcursão anterior; não pode ser, portanto, vista apenas como outlier em um período mais 

amplo – mas, sim, representante de uma tendência que efetivamente se diferencia das demais 

obras enquadradas previamente no Realismo.  

 

TABELA 25 – AUTORES E OBRAS – 4ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Pardal Mallet Hóspede 1887 

Aluísio Azevedo O Homem 1887 

Júlio Ribeiro A Carne 1888 

Raul Pompéia O Ateneu 1888 
Fonte: O autor   

Quanto aos autores do período, é possível identificar dois reponsáveis por inaugurar a tendência 

Naturalista do Realismo, Aluísio Azevedo e Raul Pompéia (autor este cuja obra no período, O 

Ateneu representa teoricamente o marco inicial do Naturalismo na literatura brasileira). No que 

tange aos escores, por outro lado, observa-se uma aparente regularidade – não indicando 
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diferenças expressivas entre as produções dos dois anos consecutivos; o que reitera o contraste 

entre a periodização vigente e os dados obtidos com esta pesquisa. 

 

5ª Transcursão: 

 

Apresentando 2 anos e contemplando 3 obras, a 5ª Transcursão é certamente o período com 

menor volume de obras e que desponta como um grupo reduzido de obras e autores que 

divergiram das produções precedentes e das posteriores.  

 

TABELA 26 – ESCORES POR DIMENSÃO – 5ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1890 77.466.241 41.386.740 157.952.060 

1891 67.511.552 43.389.028 151.241.540 
Fonte: O autor   

FIGURA 12 – GRÁFICO – 5ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Com escores positivos para as três dimensões, e com destaque para os escores na 3ª Dimensão, 

os autores e obras parecem convergir no que concerne ao uso de discursos mais dotados de 

envolvimento e cujas características também contemplariam os aspectos comuns das narrativas, 

como: narrativa em 3ª pessoa, procedural, informativa e comunicativa. 
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TABELA 27 – AUTORES E OBRAS – 5ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Aluísio Azevedo O Cortiço 1890 

Aluísio Azevedo O Coruja 1890 

Machado de Assis Quincas Borba 1891 
Fonte: O autor   

Como observável na tabela acima, é possível localizar Aluísio Azevedo e Machado de Assis 

como autores com obras representativas nessa transcursão – com destaque necessário à celebre 

obra O cortiço, conhecida por também introduzir o Naturalismo com tendência literária no 

Brasil. Ademais, é pertinente considerar mesmo a presença da obra Quincas Borba geralmente 

inclusa no Realismo, de forma indistinta.  

 

6ª Transcursão: 

 

Possuindo 4 anos e abrangendo 6 obras, a 6ª Transcursão, assim como as que a precederam 

representa mais uma variação funcional no que refere às multidimensões funcionais.  

 

TABELA 28 – ESCORES POR DIMENSÃO – 6ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1893 -13.030.270 -6.278.998 -45.075.412 

1894 -25.584.556 -17.375.141 -97.075.898 

1895 -45.713.792 -23.829.552 -142.850.390 

1896 -16.998.238 -9.373.902 -73.820.164 
Fonte: O autor   
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FIGURA 13 – GRÁFICO – 5ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Com escores negativos, as obras deste período estabelecem uma relação de similaridade com o 

Realismo ainda  em vigor nesses anos – contudo, não consegue ter duração suficiente para 

manter o Realismo como um todo sem variações funcionais. Outro dado observável nesta 

transcursão são os escores predominantemente mais altos na Dimensão 1, voltada ao discurso 

narrativo e procedural. 

 

TABELA 29 – AUTORES E OBRAS – 6ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Adolfo Caminha A Normalista 1893 

José de Alencar Encarnação 1893 

Artur Azevedo Contos fora de moda 1894 

Adolfo Caminha No País dos Ianques 1894 

Adolfo Caminha Bom Crioulo 1895 

Adolfo Caminha Tentação 1896 
Fonte: O autor   
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7ª Transcursão: 

 

Contendo 4 anos e abarcando 5 obras, a 7ª Transcursão se opõe relativamente aos períodos 

anteriores e precedentes, apresentando maiores escores na 3ª Dimensão relacionada aos textos 

dotados de linguagem mais próxima do discurso envolvido. 

 

TABELA 30 – ESCORES POR DIMENSÃO – 5ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1899 64.135.356 37.509.711 196.371.655 

1902 48.034.597 24.075.261 105.143.104 
Fonte: O autor   

FIGURA 14 – GRÁFICO – 7ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

No que concerne aos autores, o período engloba escritores como Coelho Neto, Machado de 

Assis, Euclides da Cunha e Graça Aranha. 
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TABELA 31 – AUTORES E OBRAS – 7ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Inglês de Sousa O missionário 1899 

Coelho Neto A Conquista 1899 

Machado de Assis Dom Casmurro 1899 

Euclides da Cunha Os Sertões 1902 

Graça Aranha Canaã 1902 
Fonte: O autor   

O encontro desses autores no mesmo período e com obras pertencentes a Correntes literárias 

teoricamente concebidas como distintas na 7ª Transcursão ratificam a possibilidade de novas 

forma de compreender as periodizações literárias com base nas mutações linguísticas das obras 

em seus respectivos contextos. As obras Os sertões e Canaã, de Euclides da Cunha e Graça 

Aranha, por exemplo, jamais tinham sido relacionadas à obra machadiana de Dom Casmurro 

ou mesmo a O missionário, de Inglês de Sousa. Nota-se, dessa maneira, e mais uma vez, a 

importância de estudos dos textos literários interessados em enxergar com mais nitidez o que 

de fato singulariza e aproxima estas obras. 

 

8ª Transcursão: 

 

Apresentando 31 anos e compreendendo 23 obras, a 8ª Transcursão trata-se da primeira a 

possuir larga amplitude e contemplar um grande volume de obras e autores. Abrangendo os 30 

anos iniciais do século XX, a 8ª Transcursão de escritores brasileiros não apenas contém obras 

diversas como também combina fases vistas como marcadamente distintas – caso específico das 

obras do Pré-Modernismo e a Fase Heroica do Modernismo brasileiro. 
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TABELA 32 – ESCORES POR DIMENSÃO – 5ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1903 -0.452818 -1.298.368 -29.239.454 

1904 -29.446.350 -19.564.207 -114.721.483 

1906 -31.871.300 -15.815.577 -108.868.057 

1908 -32.004.522 -21.109.529 -116.427.950 

1909 -7.537.424 -3.725.297 -13.532.497 

1911 -24.741.268 -13.121.395 -67.482.151 

1915 28.727.008 12.724.482 51.407.112 

1918 -39.284.576 -20.052.140 -138.103.953 

1919 -29.348.044 -17.851.953 -91.745.774 

1920 2.001.648 4.244.951 25.118.622 

1923 -17.834.030 -9.995.704 -51.957.787 

1924 -70.641.266 -33.333.340 -204.058.659 

1926 -0.968594 -3.903.980 -38.889.294 

1927 -61.684.647 -32.085.568 -200.466.177 

1928 -19.139.979 -12.381.926 -47.390.844 

1930 -26.537.347 -14.445.756 -110.213.753 

1932 -53.118.806 -26.069.382 -144.274.775 

1933 -44.327.725 34.103.939 -57.012.601 
Fonte: O autor  

FIGURA 15 – GRÁFICO – 8ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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Possuindo apenas um outlier com score positivo em 1920, o período combina obras que 

antecedem a Semana de Arte Moderna, em 1922, e os oito anos correspondentes à primeira fase 

do Modernismo no Brasil. Com a prevalência dos polos negativos das dimensões 1, 2 e 3 do 

COLIBRA; o grupo de produções literárias desse período enquadram diversidade nas escolhas 

funcionais da escrita ao mesmo tempo que se aproximam dos textos de viés acadêmico ou 

protocolar (ver características das Dimensões 1, 2 e 3 da AMD Funcional).  

 

TABELA 33 – AUTORES E OBRAS – 8ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Domingos Olímpio Luzia-Homem 1903 

Machado de Assis Esaú e Jacó 1904 

Coelho Neto Turbilhão 1906 

Machado de Assis Relíquias da Casa Velha 1906 

Machado de Assis Memorial de Aires 1908 

Lima Barreto 
Recordações do Escrivão Isaías 

Caminha 
1909 

Coelho Neto Mistério do Natal 1911 

Lima Barreto Triste Fim de Policarpo Quaresma 1911 

Lima Barreto Numa e a Ninfa 1915 

Monteiro Lobato Urupês 1918 

Monteiro Lobato Cidades mortas 1919 

Lima Barreto Histórias e Sonhos 1920 

Lima Barreto Os Bruzundangas 1923 

Oswald de Andrade 
Memórias Sentimentais de João 

Miramar 
1924 

Monteiro Lobato 
O Presidente Negro / O choque das 

Raças 
1926 

Antônio de A. Machado Brás, Bexiga e Barra Funda 1927 

Mário de Andrade Amar, Verbo Intransitivo 1927 

Mário de Andrade Macunaíma 1928 

Rachel de Queiroz O quinze, romance 1930 

José Lins do Rego Menino de engenho 1932 
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Graciliano Ramos Caetés 1933 

Oswald de Andrade Serafim Ponte Grande 1933 

Érico Veríssimo Clarissa 1933 
Fonte: O autor   

Considerando, ainda, os dados da tabela acima, é possível identificar também a presença de 

autores da 2ª Fase do Modernismo brasileiro, a Fase de Consolidação do Modernismo. Autores 

como Érico Veríssimo, Rachel de Queiroz, Graciliano Ramos e mesmo José Lins do Rêgo 

aparecem neste período e à revelia das definições estanques dos períodos literários 

convencionais. 

 

9ª Transcursão: 

 

Possuindo 4 anos e contemplando 8 obras, a 9ª Transcursão apresenta escores positivos 

relativamente regulares e que agrupam obras de parte da 2ª Fase do Modernismo – sem coincidir 

com a data inicial e final do período (1930-1945). 

 

TABELA 34 – ESCORES POR DIMENSÃO – 9ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1934 95.030.076 57.072.220 237.544.070 

1935 11.165.482 8.581.884 78.871.387 

1936 6.040.694 4.844.935 45.244.840 

1937 10.219.942 5.603.848 38.951.219 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 16 – GRÁFICO – 9ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

No que tange especificamente, aos autores e obras identificados no período, é possível observar 

a presença de autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Cyro dos 

Anjos. Esse contexto de autores diversos pertencentes a outras transcursões também fortalecem 

a hipótese de uma descontinuidade nas estruturas léxico-gramaticais utilizadas por um mesmo 

autor ao longo de suas produções. Entre as obras de maior popularidade e recepção da crítica, 

evidenciam-se os romances Capitães de Areia, de Jorge Amado e Caminhos Cruzados, de Érico 

Veríssimo. 

 

TABELA 35 – AUTORES E OBRAS – 9ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Graciliano Ramos São Bernardo 1934 

Jorge Amado Jubiabá 1935 

Dyonelio Machado Os ratos 1935 

Érico Veríssimo Caminhos cruzados 1935 

Graciliano Ramos Angústia 1936 

Jorge Amado Mar morto 1936 

Jorge Amado Capitães da areia 1937 

Cyro dos Anjos O amanuense Belmiro 1937 
Fonte: O autor   
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10ª Transcursão: 

 

Contendo 7 anos e abrangendo 7 obras, a 10ª Transcursão apresenta escores negativos em todas 

as dimensões e aproxima-se do início do Pós-Modernismo ou 3ª Fase do Modernismo (a 

Geração de 45). 

 

TABELA 36 – ESCORES POR DIMENSÃO – 10ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1938 -53.586.250 -30.588.331 -169.719.713 

1939 -23.557.503 -4.473.281 -91.126.023 

1940 -27.091.694 -13.785.045 -64.812.178 

1943 -15.838.898 -2.631.665 17.442.424 

1944 -5.138.905 -2.002.422 0.8367126 
Fonte: O autor   

FIGURA 17 – GRÁFICO – 10ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Entre os autores que pertencem a essa transcursão estão novamente escritores como Graciliano 

Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado – entretanto, agora acompanhados de autores como 

Rachel de Queiroz, Rubem Braga e Murilo Rubião.  
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TABELA 37 – AUTORES E OBRAS – 10ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Graciliano Ramos Vidas Secas 1938 

Érico Veríssimo Olhai os lírios do campo 1938 

Rachel de Queiroz As Três Marias 1939 

Murilo Rubião Obra Completa 1940 

Jorge Amado Terras do Sem-Fim 1943 

José Lins do Rego Fogo morto 1943 

Rubem Braga O conde e o passarinho 1944 
Fonte: O autor   

11ª Transcursão: 

 

Possuindo 9 anos e abarcando 10 obras, a 11ª Transcursão contém escores predominantemente 

positivos, com a pontual exceção do ano de 1850. As obras pertencentes a esse período transitam 

entre o final do Modernismo e o Pós-Modernismo brasileiros.  

 

TABELA 38 – ESCORES POR DIMENSÃO – 11ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1946 0.581154 11.496.027 0.4531960 

1948 43.041.361 27.850.228 203.221.250 

1949 8.041.946 0.021410 -0.4931568 

1950 -9.195.798 -7.670.083 -21.573.741 

1951 27.176.403 10.038.658 69.421.137 

1953 127.134.118 50.759.184 412.420.095 

1954 10.787.321 5.595.185 39.700.416 
Fonte: O autor   
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FIGURA 18 – GRÁFICO – 11ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Entre os autores de maior destaque desses anos, estão Guimarães Rosa, Lima Barreto, Nelson 

rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, Lygia Fagundes Teles e Ferreira Gullar. Autores 

estes que também são mencionados como importantes expoentes das Tendências 

Contemporâneas da Literatura brasileira.  

 

TABELA 39 – AUTORES E OBRAS – 11ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Guimarães Rosa Sagarana 1946 

Jorge Amado Gabriela, cravo e canela 1948 

Lima Barreto Clara dos Anjos 1948 

José Geraldo Vieira A Ladeira da Memória 1949 

Érico Veríssimo O tempo e o vento 1949 

Ferreira Gullar Melhores Crônicas 1950 

Carlos Drummond de Andrade Contos de Aprendiz 1951 

Nelson Rodrigues A vida como ela é 1951 

Graciliano Ramos Memórias do Cárcere 1953 

Lygia Fagundes Teles Ciranda de Pedra 1954 
Fonte: O autor   
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12ª Transcursão: 

 

Apresentando 27 anos e compreendendo 49 obras, a 12ª Transcursão apresenta certamente o 

maior volume de autores e obras em um só período. Esse momento da literatura é marcado, 

ainda, pelo score negativo nas dimensões identificadas no corpus. Como padrão a ser salientado, 

o período apresenta os mais negativos escores na 3ª Dimensão funcional do COLIBRA. 

 

TABELA 40 – ESCORES POR DIMENSÃO – 12ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1956 -40.382.624 -24.860.714 -141.291.993 

1958 -66.849.609 -33.611.984 -219.248.560 

1959 -32.171.536 -16.215.833 -84.905.471 

1960 -32.509.227 -17.759.323 -94.690.388 

1962 -3.795.310 -0.597385 -10.335.901 

1964 -0.641799 0.790390 -31.852.508 

1965 -20.104.866 -9.147.753 -31.420.171 

1966 40.872.399 25.424.966 154.953.972 

1967 3.755.738 1.151.116 0.8200274 

1968 -25.144.514 -12.847.623 -76.517.517 

1969 -27.512.953 -16.122.621 -60.735.097 

1970 -24.654.350 -11.560.702 -61.135.723 

1971 136.234.003 73.948.839 454.619.701 

1972 -45.068.772 -24.772.477 -144.528.158 

1973 -11.391.743 -6.896.775 -12.093.526 

1974 -35.825.204 -17.328.601 -115.858.746 

1975 -25.070.538 -12.994.676 -53.683.627 

1976 -49.098.715 -25.680.913 -161.303.004 

1977 75.767.378 42.487.209 282.643.000 

1979 -55.051.541 -27.526.291 -152.874.216 

1980 -65.301.777 -33.040.783 -210.864.278 

1981 -13.423.362 -6.523.101 -43.085.890 
Fonte: O autor   
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FIGURA 19 – GRÁFICO – 12ª TRANSCURSÃO 

     
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Atravessando as Correntes literárias Pós-Modernismo e Contemporaneidade, os autores e livros 

pertencentes a esse período não apenas fazem uso de registros diferentes e abordam diferentes 

questões com suas narrativas, como são distintos no que concerne à popularidade que possuem. 

O período possui, assim, nomes como o de Clarice Lispector, Ariano Suassuna, Rubem Braga 

e Caio Fernando Abreu – autores de suma representatividade para a Literatura Brasileira.  

 

TABELA 41 – AUTORES E OBRAS – 12ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Ariano Suassuna 
A História de amor de Fernando e 

Isaura 
1956 

Campos de Carvalho A Lua vem da Ásia 1956 

Fernando Sabino O encontro marcado 1956 

Guimarães Rosa Grande Sertão: Veredas 1956 

Carlos Heitor Cony O Ventre 1958 

Jorge Amado 
A morte e a morte de Quincas Berro 

d'Água 
1959 

Dalton Trevisan Novelas Nada Exemplares 1959 

Clarice Lispector Laços de Família 1960 

Rubem Braga Ai de ti, Copacabana 1960 

Carlos Heitor Cony Tijolo de Segurança 1960 
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Guimarães Rosa Primeiras Estórias 1962 

José Cândido de Carvalho O Coronel e o Lobisomem 1964 

Clarice Lispector A Paixão segundo G.H. 1964 

Carlos Heitor Cony O Ato e o Fato 1964 

Rubem Fonseca A coleira do cão 1965 

Jorge Amado Dona Flor e Seus Dois Maridos 1966 

José J. Veiga A Hora dos Ruminantes 1966 

Osman Lins Nove, Novena 1966 

Antônio Callado Quarup 1967 

Autran Dourado Ópera dos Mortos 1967 

Rubem Braga A Traição das Elegantes 1968 

Rubem Fonseca Lúcia McCartney 1969 

Autran Dourado O Risco do Bordado 1970 

Caio Fernando Abreu Limite Branco 1970 

Lygia Fagundes Teles Antes do Baile Verde 1970 

Clarice Lispector Felicidade Clandestina 1971 

Ariano Suassuna 
O Romance d'A Pedra do Reino e o 

Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 
1971 

Érico Veríssimo Incidente em Antares 1971 

Pedro Nava Baú de Ossos 1972 

Rubem Fonseca O Caso Morel 1973 

Lygia Fagundes Teles As Meninas 1973 

Moacyr Scliar O exército de um homem só 1973 

Chico Buarque de Holanda Fazenda Modelo 1974 

Rubem Fonseca Feliz Ano Novo 1975 

Raduan Nassar Lavoura Arcaica 1975 

João Simões Lopes Neto Contos Gauchescos 1976 

Clarice Lispector A Hora da Estrela 1977 

Jorge Amado Tieta do Agreste 1977 

Lygia Fagundes Teles Seminário dos Ratos 1977 

Moacyr Scliar Mês de cães danados 1977 

Rubem Fonseca O cobrador 1979 
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Fernando Sabino O grande mentecapto 1979 

Hilda Hilst Tu não te moves de ti 1980 

Lya Luft As Parceiras 1980 

Moacyr Scliar O Centauro no Jardim 1980 

Pedro Nava Galo-das-Trevas 1981 

Carlos Drummond de Andrade Contos Plausíveis 1981 

Cristóvão Tezza O Terrorista Lírico 1981 

Ignácio de Loyola Brandão Não Verás País Nenhum 1981 

Luís Fernando Veríssimo O Analista de Bagé 1981 

Moacyr Scliar Max e os felinos 1981 
Fonte: O autor 

13ª Transcursão: 

 

Contendo 4 anos e contemplando 13 obras, a 13ª Transcursão pertence desde já a um período 

em que as publicações literárias se multiplicam e o volume de escritores aumenta 

consideravelmente no Brasil. Com escores positivos em sua maioria, a transcursão traça 

possibilidades de segmentação e análise dos anos que sucederam o Pós-Modernismo e não 

puderam ser teoricamente estudados de modo a serem detalhadamente periodizados.  

 

TABELA 42 – ESCORES POR DIMENSÃO – 13ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1982 24.685.032 10.745.553 91.062.174 

1983 56.649.772 28.407.748 162.653.470 

1984 78.106.513 37.996.449 164.939.114 

1985 0.969316 -2.089.098 -0.1969277 
Fonte: O autor   
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FIGURA 20 – GRÁFICO – 13ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Nessa transcursão, evidenciam-se autores como Hilda Hilst, Marcelo Rubens Paiva, Luis 

Fernando Veríssimo, João Ubaldo Ribeiro, Lya Luft, Macyr Scliar e Ignácio de Loyola Brandão. 

 

TABELA 43 – AUTORES E OBRAS – 13ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Caio Fernando Abreu Morangos Mofados 1982 

Hilda Hilst A obscena senhora D 1982 

Luís Fernando Veríssimo A Mesa Voadora 1982 

Luís Fernando Veríssimo Sexo na cabeça 1982 

Marcelo Rubens Paiva Feliz Ano Velho 1982 

Rubem Fonseca A Grande Arte 1983 

Moacyr Scliar A estranha nação de Rafael Mendes 1983 

Pedro Bandeira A Droga da Obediência 1984 

João Ubaldo Ribeiro Viva o povo brasileiro 1984 

Lya Luft O Quarto Fechado 1984 

Pedro Bandeira A Marca de uma Lágrima 1985 

Rubem Braga Recado de Primavera 1985 

Ignácio de Loyola Brandão O Beijo Não Vem da Boca 1985 
Fonte: O autor   
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14ª Transcursão: 

 

Possuindo 4 anos e abarcando 6 obras, a 14ª Transcursão traz escores negativos e um dos 

menores volumes de obras no contexto dos anos 80. Sem apresentar outliers, a 14ª Transcursão 

sugere mais combinações entre obras e autores aparentemente distantes.  

 

TABELA 44 – DE ESCORES POR DIMENSÃO – 14ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1986 -13.931.868 -8.103.496 -60.251.042 

1987 -68.416.013 -34.634.093 -210.679.992 

1988 -37.644.795 -18.390.195 -134.114.924 
Fonte: O autor  

FIGURA 21 – GRÁFICO – 14ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Autores em destaque no período são Pedro Bandeira, Caio Fernando Abreu e Paulo Coelho. 
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TABELA 45 – AUTORES E OBRAS – 14ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Caio Fernando Abreu Pequenas Epifanias 1986 

Pedro Bandeira O Elefante Assassino 1987 

Pedro Bandeira Agora Estou Sozinha 1988 

Caio Fernando Abreu 
Os Dragões não conhecem o 

Paraíso 
1988 

Cristóvão Tezza Trapo 1988 

Paulo Coelho O Alquimista 1988 
Fonte: O autor   

15ª Transcursão: 

 

Apresentando 4 anos e abrangendo 9 obras, a 15ª Transcursão contém predominantemente 

escores positivos.  

 

TABELA 46 – ESCORES POR DIMENSÃO – 15ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1989 81.932.838 46.914.011 284.327.228 

1990 -4.476.123 -7.222.857 12.813.718 

1991 16.264.145 5.511.808 69.689.447 

1992 104.383.884 66.722.600 422.249.542 
Fonte: O autor   
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FIGURA 22 – GRÁFICO – 15ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Autores tais quais João Ubaldo Ribeiro, Milton Hatoum, Lygia Fagundes Teles, Rachel de 

Queiroz e Rubem Fonseca são alguns entre os representantes do período. 

 

TABELA 47 – AUTORES E OBRAS – 15ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

João Ubaldo Ribeiro O Sorriso do Lagarto 1989 

Ana Miranda Boca do Inferno 1989 

Milton Hatoum Relato de um certo oriente 1989 

Rubem Fonseca Agosto 1990 

Paulo Coelho Brida 1990 

Roberto Drummond Hilda Furacão 1991 

Lygia Fagundes Teles A Estrutura da Bolha de Sabão 1991 

Rubem Fonseca Romance negro e outras histórias 1992 

Rachel de Queiroz Memorial de Maria Moura 1992 

Paulo Coelho As Valkírias 1992 
Fonte: O autor   
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16ª Transcursão: 

 

Contendo 13 anos e compreendendo 32 obras, a 16ª Transcursão apresenta escores negativos e 

um dos mais expressivos volumes de obras publicadas por período. Sem apresentar outliers 

pontuais, conjuga as obras publicas de 1993 aos primeiros cinco anos dos anos 2000. 

 

TABELA 48 – ESCORES POR DIMENSÃO – 16ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1993 -83.827.727 -45.883.624 -264.373.296 

1994 -65.337.554 -33.189.444 -209.069.132 

1995 -20.203.441 -11.064.281 -55.594.389 

1997 -13.314.727 -8.800.775 -61.784.531 

1998 -39.703.520 -22.374.274 -112.735.290 

1999 -22.060.801 -11.564.381 -98.128.812 

2000 -40.466.220 -21.547.987 -126.984.017 

2001 -17.567.020 -11.032.418 -52.589.802 

2002 -36.432.120 -19.912.404 -106.622.405 

2003 -39.390.588 -20.771.522 -124.857.047 

2004 -34.632.255 -16.402.920 -104.288.570 

2005 -33.517.755 -17.412.245 -64.657.306 
Fonte: O autor   

FIGURA 23 – GRÁFICO – 16ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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Quanto aos autores do período, evidenciam-se escritores como Paulo Mendes Campos, Antônio 

Torres, Alberto Mussa, João Gilberto Noll, Ana Maria Machado e Carlos Heitor Cony. 

 

TABELA 49 – AUTORES E OBRAS – 16ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

João Gilberto Noll Harmada 1993 

Paulo Coelho 
Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e 

Chorei 
1994 

Luís Fernando Veríssimo Comédias da Vida Privada 1994 

Rubem Fonseca O buraco na parede 1995 

Caio Fernando Abreu Ovelhas Negras 1995 

João Ubaldo Ribeiro Um brasileiro em Berlim 1995 

Carlos Heitor Cony O Piano E A Orquestra 1996 

Paulo Coelho O Monte Cinco 1996 

Paulo Lins Cidade de Deus 1997 

Rubem Fonseca 
E do meio do mundo prostituto só 

amores guardei ao meu charuto 
1997 

Rubem Fonseca Histórias de amor 1997 

Alberto Mussa Elegbara 1997 

João Ubaldo Ribeiro O feitiço da Ilha do Pavão 1997 

Moacyr Scliar A majestade do Xingu 1997 

Rubem Fonseca A confraria dos espadas 1998 

Paulo Coelho Veronika Decide Morrer 1998 

João Ubaldo Ribeiro A Casa dos Budas Ditosos 1999 

Ana Maria Machado A Audácia dessa Mulher 1999 

Moacyr Scliar A mulher que escreveu a Bíblia 1999 

Paulo Mendes Campos O gol é necessário 2000 

Lya Luft Mar de Dentro 2000 

Mário Prata Os Anjos de Badaró 2000 

Moacyr Scliar Os leopardos de Kafka 2000 

Paulo Coelho O Demônio e a Srta. Prym 2000 

Milton Hatoum Dois Irmãos 2000 
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Rubem Fonseca Secreções, excreções e desatinos 2001 

Antônio Torres Meninos, Eu Conto 2001 

Rubem Fonseca Pequenas criaturas 2002 

Ana Miranda Dias & Dias 2002 

Caio Fernando Abreu O Melhor de Caio Fernando Abreu 2003 

Chico Buarque de Holanda Budapeste 2003 

Lya Luft Perdas e Ganhos 2003 

Paulo Coelho Onze Minutos 2003 

Cristóvão Tezza O fotógrafo 2004 

João Gilberto Noll Lorde 2004 

Mário Prata Diário de Magro 2004 

Rubem Fonseca Mandrake, a Bíblia e a Bengala 2005 

Milton Hatoum Cinzas do norte 2005 
Fonte: O autor   

17ª Transcursão: 

 

Possuindo 5 anos e contemplando 15 obras, a 17ª Transcursão compreende um grupo 

relativamente regular de obras e autores com escores positivos nas três dimensões identificadas 

no corpus.  

 

TABELA 50 – ESCORES POR DIMENSÃO – 17ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

2006 82.151.227 25.258.181 228.911.512 

2008 -24.338.988 -13.748.366 -72.092.601 

2009 58.247.428 27.451.215 210.000.492 

2010 15.063.166 5.545.662 49.222.680 
Fonte: O autor   
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FIGURA 24 – GRÁFICO – 17ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

Cristóvão Tezza, Mário Prata, Marina Colasanti e Eduardo Spohr são alguns dos escritores que 

despontam neste período. 

 

TABELA 51 – AUTORES E OBRAS – 17ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Rubem Fonseca Ela e outras mulheres 2006 

Lya Luft Em outras Palavras 2006 

Paulo Coelho A Bruxa de Portobello 2006 

Cristóvão Tezza O filho eterno 2007 

Caio Fernando Abreu Onde Andará Dulce Veiga? 2008 

Lya Luft O Silêncio dos Amantes 2008 

Mário Prata 
Purgatório - A Verdadeira 

História de Dante e Beatriz 
2008 

Moacyr Scliar Manual da paixão solitária 2008 

Milton Hatoum Órfãos do Eldorado 2008 

Reinaldo Moraes Pornopopéia 2009 

Rubem Fonseca O seminarista 2009 

Bernardo Carvalho O Filho da Mãe 2009 

Chico Buarque de Holanda Leite Derramado 2009 
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João Ubaldo Ribeiro O rei da noite 2009 

Marina Colasanti Um Espinho de Marfim 2009 

Eduardo Spohr A Batalha do Apocalipse 2010 

Moacyr Scliar Eu vos abraço, milhões 2010 

Paulo Coelho O Aleph 2010 
Fonte: O autor   

18ª Transcursão: 

 

Apresentando 4 anos e abarcando 14 obras, a 18ª Transcursão contempla os últimos anos 

presentes no COLIBRA. Contendo escores relativamente negativos, com exceção apenas do 

ano de 2013, apresenta das obras do corpus as mais recentes do momento desta pesquisa. 

 

TABELA 52 – ESCORES POR DIMENSÃO – 18ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

2011 -15.173.244 -10.163.541 -34.947.465 

2012 -46.630.661 -24.732.983 -123.948.287 

2013 16.698.249 7.356.350 78.838.734 

2014 -27.236.831 -10.265.468 -67.312.146 
Fonte: O autor   

FIGURA 25 – GRÁFICO – 18ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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Quanto aos autores, escritores como Angela Dutra de Menezes, Bernardo Carvalho e Reinaldo 

Moraes aparecem no período próximos a outros autores contemporâneos já presentes em 

algumas das transcursões antecedentes. 

 

TABELA 53 – AUTORES E OBRAS – 18ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Angela Dutra de Menezes A tecelã de sonhos 2011 

Cristóvão Tezza Beatriz 2011 

Eduardo Spohr 
Filhos do Éden: Herdeiros de 

Atlântida 
2011 

Alberto Mussa O senhor do lado esquerdo 2011 

Luís Fernando Veríssimo Em Algum Lugar do Paraíso 2011 

Ana Maria Machado Contos 2012 

Luís Fernando Veríssimo Diálogos Impossíveis 2012 

Lya Luft O Tigre Na Sombra 2012 

Lygia Fagundes Teles Um Coração Ardente 2012 

Marcelo Rubens Paiva As Verdades Que Ela Não Diz 2012 

Rubem Fonseca Amálgama 2013 

Bernardo Carvalho Reprodução 2013 

Eduardo Spohr Filhos do Éden: Anjos da Morte 2013 

Milton Hatoum Um Solitário à Espreita 2013 

Reinaldo Moraes O Cheirinho do Amor 2014 

Carlos Heitor Cony Vera Verão 2014 
Fonte: O autor   

4.2.4. As Transcursões em oposição às Correntes Literárias 
 

Em um primeiro momento, as semelhanças entre alguns períodos e transcursões podem fazer 

pensar em uma verossimilhança homogeneizante entre a teoria já existente e a Análise 

Multidimensional realizada. Todavia, com leituras mais aprofundadas dessas mudanças e das 

características funcionais às quais suas variáveis linguísticas estão vinculadas, logo se distingue 

a teorização subjetiva do estudo empírico que subjaz a presente pesquisa – e o olhar 

estatisticamente apurado da Linguística de Corpus. Tais distinções maiores ou menores entre a 
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teoria e os textos do corpus evidenciam o quanto o estudo “recortado” ou “fragmentado” da 

literatura pode não enxergar com precisão fatores determinados que edificam os textos 

estruturalmente e os fazem caminhar de uma outra maneira através dos tempos, pela história da 

Literatura e pelas mãos dos autores que os concebem. 

 

Desse modo, as análises acima sintetizadas expressam a demanda por mais estudos que 

empiricamente procurem diagnosticar a variação linguística sob uma perspectiva diacrônica. 

Portanto, na contramão de finalizar as diretrizes que pudessem sustentar a interpretação dos 

períodos da literatura, entreabre a atenção para os aspectos estruturas mutantes e complexos que 

constituem o texto literário.  

 

Assim, apesar de não poderem traduzir por completo todos os fatores que entrecruzam o fazer 

e a imagem da literatura em suas tendências na forma e intenção, os dados obtidos neste estudo 

oferecem novas formas de se pensar as mudanças e os padrões incutidos nos grupos de autores 

e obras da Literatura Brasileira. Simultaneamente, trouxeram a necessidade de uma abordagem 

complementar para a compreensão das variações diacronicamente observadas: a Análise de 

Cluster, tendo como objetivo imbuir o arcabouço de resultados de maior inteligibilidade. A 

partir dessa análise, que é detalhada na próxima seção, ficam explicitados os principais períodos 

e transformações possíveis de identificar com a Análise Multidimensional Funcional fazendo 

uso da categorização dos Tipos Textuais (Tipos de Texto) mais relevantes para a LB no decorrer 

dos séculos contemplados. 

 

4.3. ANÁLISE DE CLUSTER: CONTRASTES E SEMELHANÇAS 
 

Considerando os resultados, hipóteses e observações obtidos com o AMD Funcional e as 

análises preliminares das dimensões ao longo das décadas; identificou-se a necessidade de uma 

análise complementar que pudesse extrair do conjunto de dados linguísticos historicamente 

categorizados padrões que ensejassem a delimitação dos principais momentos da LB conforme 

seus dados linguísticos, sob uma ótica funcional.  Para tanto, optou-se por engendrar uma 

Análise de Cluster da AMD Funcional, concebendo os Tipos Textuais principais presentes no 

corpus e observando a distribuição destes cronologicamente. Fazendo parte do grupo central de 

técnicas de análise estatística multidimensional, a Análise de Cluster utilizada no presente 

trabalho teve como procedimento central a Cubic Clustering Criterion (CCC), disponível para 

execução por meio da ferramenta SAS – cujas especificidades centrais foram descritas na seção 
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3.Metodologia. Assim, esta seção contempla as seguintes subseções:  4.3.1.  1º Momento da 

Literatura Brasileira, .3.2.  2º Momento da Literatura Brasileira e 4.3.3.   3º Momento da 

Literatura Brasileira – cujos títulos identificam os principais momentos da LB conforme os 

agrupamentos estabelecidos a partir da Análise de Cluster; e .3.4.  Síntese dos Resultados – na 

qual os padrões globais mais salientes nestes períodos são analisados de modo integrado e a fim 

de gerar mais compreensão sobre suas especificidades.. 

 

A partir da Análise de Cluster, observadas as demandas supracitadas, foi possível identificar 

não somente circunscrições temporais nas quais determinadas disposições das dimensões se 

acentuaram, como também foi possível evidenciar distinções entre a perspectiva clássica e a 

vigente da periodização literária e as alternativas interpretativas com base no estudo dos 

aspectos funcionais desta. Assim, foi possível delinear agrupamentos principais e agrupamentos 

periféricos, notando-se padrões de comportamento generalizáveis. Desse estudo foi possível 

identificar 4 Clusters e, consequentemente, 4 Tipos de Texto (Tipos Textuais), cujas 

características são sintetizadas na tabela e no gráfico a seguir: 

 

TABELA 54 – CLUSTERS E TIPOS TEXTUAIS DO COLIBRA 

CLUSTER FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 TIPO DE TEXTO 
1 13.3 9.3 3.9 3 
2 229.8 127.9 76.8 1 
3 114.6 55.1 34.3 2 
4  -44.8  -24.1  -13.8 4 

Fonte: O autor 

 

FIGURA 26 – GRÁFICO DOS CLUSTERS DO COLIBRA 
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Fonte: Gráfico exportado em png. gerado pela ferramenta SAS. 

Considerando as definições e atributos fundamentais de cada uma das dimensões do COLIBRA, 

traduzidos pelos 3 fatores distribuídos com cargas diferentes em cada cluster, tornou-se viável 

delimitar as singularidades principais de cada Tipo de Texto (doravante TT ou TT’s) presente 

no corpus. Assim, partiu-se inicialmente do fato das 3 dimensões estarem dispostas em uma 

proporção fixa de uma para a outra, estando presentes ou ausentes com cargas menores ou 

maiores, mas sempre de modo a concordarem ou colaborarem umas com as outras. Tendo em 

vista que os Fatores unidos representam os aspectos mais marcantes das narrativas ficcionais: 

processos de narração, diálogo, descrição e representação narrativa; constatou-se que o 

aparecimento de cargas maiores dos três fatores no Cluster 2 traduz-se em um TT1 definido 

pela exacerbação dos aspectos narrativos e dos processos mais comuns dos textos narrativos. 

Por conta dessas características evidências, estabeleceu-se para o TT1 (C2) o nome de 

Hipernarrativo. Observando a variação entre os TT’s do COLIBRA apenas como redução 

gradual das cargas nos fatores, definiu-se consecutivamente: o TT2 (C3) como Narrativo, o TT3 

(C1) como Equilibrado e o TT4 (C4) como Não Narrativo. Com o intuito de sintetizar melhor 

essas observações, desenvolveu-se o quadro a seguir com os TT’s e suas respectivas atribuições: 

 

QUADRO 9 – CLUSTERS E TIPOS DE TEXTO DO COLIBRA 

TIPO DE TEXTO CLUSTER NOME ATRIBUTO 

1 2 Hipernarrativo Exacerbação de Processos Narrativos 

2 3 Narrativo Presença Média de Processos  
Narrativos 

3 1 Equilibrado Presença Mínima ou Neutra dos  
Processos Narrativos 

4 4  Não Narrativo Ausência ou Oposição aos processos 
Narrativos  

Fonte: O autor 

 

Em seguida, os TT’s foram analisados diacronicamente a partir das categorias temporais do 

corpus, permitindo que se percebesse as variações no que tange à frequência de um grupamento 

em detrimento ou em paralelo a outro. Nesse interim, obteve-se o seguinte gráfico: 

 

 



 

124   

FIGURA 27 – GRÁFICO DA ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO DIACRÔNICA POR LINHA 

DA CCC 

 
Fonte: O autor   

Observando o gráfico acima, constata-se que o início da literatura narrativa ficcional brasileira, 

que compreende o período iniciado na década de 1840 – com a publicação de A moreninha, de 

Joaquim Manuel de Macedo – indicou de modo relativamente consistente uma grande 

diversidade de procedimentos e processos, nos quais é perceptível que inicialmente não há 

textos que se enquadrem no Cluster 4, e sejam do Tipo de Texto 4 (Tipo Textual 4); isto é: 

possuam funcionalmente e majoritariamente características de Não Narratividade. Portanto, 

entende-se que, ao menos nas primeiras obras que constam neste corpus, encontra-se na década 

de 1840 apenas textos com expressão mais ou menos narrativa, mas sempre narrativa em alguma 

proporção.  

 

Vale ressaltar, contudo, que mesmo fazendo uso da Análise de Cluster, não é possível asseverar 

veemente algo de modo particular sobre esse período – na medida em que se trata de um dos 

períodos que comporta uma das quantidades mais restritas de obras no COLIBRA, contendo 

apenas 3 entre as pertencentes a ele. Dando continuidade a leitura do gráfico, pode-se dizer que 

havia uma diversidade neste momento entre os textos Narrativos, os Hipernarrativos e também 

os textos Equilibrados. Na década seguinte, 1850, há a ascensão desse estilo que seria o Não 

Narrativo, e simultaneamente há a participação dos textos ditos Equilibrados.   
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4.3.1.  1º Momento da Literatura Brasileira 

 

Complementando as asserções apresentadas, inclui-se a seguir o recorte do gráfico que 

compreende os aspectos levantados especificamente sobre o 1º Momento do COLIBRA: 

 

FIGURA 28 – GRÁFICO PARCIAL – 1º MOMENTO – ANÁLISE DE CLUSTER 

 
Fonte: O autor   

No que concerne ao contexto histórico deste período, de 1840 a 1880, o 1º Momento 

identificado contempla o 2º Reinado de Dom Pedro II  – quase integralmente (o império dura 

ainda 9 anos após, estendendo-se até 1889). Conquistando o Império por meio de um golpe 

cunhado de Golpe da Maioridade, Dom Pedro II cooperou com mudanças significativas na 

estrutura governamental do país; voltadas a interesses coletivos, mas também a interesses 

particulares. Juntamente ao 2º Reinado, movimentos abolicionistas e a defesa de leis que 

restauravam os direitos do povo negro escravizado passam a ganhar mais e mais espaço no país.  

 

Paralelamente a estes fatos, a intensa comercialização cafeeira e a vinda de estrangeiros italianos 

e de outras nacionalidades para trabalhar nas terras brasileiras fazem desse período um contexto 

de muitas transformações sociais e econômicas – tendo como consequência transformações 

culturais importantes. Nesse sentido, diversos jornais consolidam sua participação social no 

Brasil – refletindo também o aumento de alfabetizados, de leitores e de uma intelligentsia 
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nacional. Politicamente, entretanto, trata-se ainda de um momento marcado por instabilidades 

entre as lideranças nacionais e mesmo o poder da Igreja Católica. Tais contextos, em uma 

primeira análise, podem sugerir que a mesma diversidade de acontecimentos e instabilidades 

sócio-histórico-culturais presentes no país reverberou no desenvolvimento de tipos de escrita 

igualmente heterogêneos entre si por parte dos autores imersos nesse período. Essa asserção 

coloca-se, de certo modo, em oposição a alguns dos conceitos que giram a redor da visão 

convencional sobre os períodos literários – partindo do pressuposto que a diversidade de tipos 

de escrita costuma ser desconsiderada a fim de que um retrato com mais unidade possa ser 

elaborado em uma periodização. Essa oposição, contudo, não atende a todas as características 

do 1º Momento do COLIBRA, tendo este a predominância do Tipo de Texto 3, com um 

contraste significativo com relação aos demais tipos – como se demonstra no gráfico adiante: 

 

FIGURA 29 – GRÁFICO – 1º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 
Fonte: O autor   

Conforme indicado pelas colunas 1, 2, 3 e 4, é possível enxergar com maior clareza como a 

diversidade de produções nesse período não implica a inexistência de um padrão coletivo no 

que concerne aos Tipos de Texto descobertos no corpus, mas, pelo contrário, na percepção de 

uma predominância acentuada do TT3 e considerável participação do TT4, com pequena 

colaboração do TT2 e a escassa presença do TT1.  A distância na influência desses tipos pode 

ainda ser considerada comparando-se um tipo com o outro: o TT3 possui quase o dobro do TT4, 

o que representa mais que o triplo do TT2 e está completamente afastado do TT1. Dessa 

maneira, pode-se dizer que o período é representado especialmente por textos cuja natureza 
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envolve uma mescla entre a forte presença do tipo equilibrado (TT3) ou neutro e a participação 

do tipo não narrativo (TT4). 

 

Por outro lado, no que se refere à Literatura Brasileira, e à periodização vigente, este período 

contempla nitidamente o Romantismo, que – desconsiderando as produções em poesia – 

envolveria os anos de 1840 a 1881, sendo o ano de 1881 o marco convencional do movimento 

literário Realismo, iniciado pela obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. 

Entretanto, apesar de locupletar o mesmo intervalo de tempo ocupado pelo Romantismo, 

também não se pode dizer que exista completa homogeneidade de tipos de escrita nesse período, 

na medida em que ele circunscreve um período com a presença de ao menos dois tipos de texto 

– o TT3 e o TT4, cujas peculiaridades também podem se afastar de algumas das peculiaridades 

do Romantismo em suas três fases. Nesse interim, compreende-se que os períodos coadunam-

se, sem porém fazer referência a processos idênticos – de modo que a visão convencional do 

período romântico obteria ganhos caso fosse a ele inserida a co-ocorrência dos tipos principais 

de escrita que se destacaram nesse momento, bem como a ascensão gradual da escrita 

narrativamente equilibrada (TT3) e a presença do tipo não narrativo (TT4).  

 

No que tange à distribuição das publicações e seus respectivos autores, observa-se o padrão a 

seguir representado: 

 

FIGURA 30 – GRÁFICO – 1º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES 

 
Fonte: O autor   
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Complementando o que fora destacado anteriormente, o tipo de texto 3 caracteriza além de um 

grande volume de obras, 50% de todos os autores do período; esse dado ratifica a 

representatividade do TT3 neste período e confirma a percepção de que o momento inicial do 

corpus está diretamente relacionado a uma quantidade expressiva de produções e autores cujos 

processos de escrita envolvem uma escrita com neutralidade, significativo afastamento ou 

equilíbrio no que se refere aos processos de escrita mais narrativos. Como principais autores 

pertencentes ao TT3, e portanto representantes em destaque no período, estão primeiramente: 

José de Alencar e Machado de Assis; seguidos por Joaquim Manoel de Macedo e Franklin 

Távora; e, por fim, Álvares de Azevedo, Bernardo Guimarães, Manuel Antônio de Almeida e 

Visconde de Taunay. Paralelamente, como também importantes representantes do TT4, estão: 

José de Alencar e Bernardo Guimarães; seguidos de Machado de Assis e Joaquim Manoel de 

Macedo. 

 

4.3.2. 2º Momento da Literatura Brasileira 

 

Mais adiante, nos anos posteriores, inicia-se um movimento de grandes variações, em 1880, por 

exemplo, os textos do Tipo 3 e 4,  começam um movimento de aproximação – enquanto o TT4 

passa a aparecer com maior predominância. Tal contexto indica uma tendência nesse período, 

o 2º Momento da LB, para a redução do emprego de processos narrativos convencionais e o uso 

mais frequente de uma linguagem próxima dos textos considerados não narrativos – como os 

textos dissertativos, argumentativos e injuntivos. Diferente do que ocorre nos anos iniciais do 

corpus, esse agrupamento já representa um volume expressivo de obras, abarcando 22 obras. 

Assim, nos anos seguintes, de 1890 a 1920, desdobra-se uma espécie de colaboração entre esses 

dois tipos, mas que dá espaço maior ao TT4 gradativamente. Por outro lado, ficam relativamente 

fora de cena as obras pertencentes ao Tipo de Texto 2, e completamente ausentes as obras 

qualificadas como do Tipo de Texto 1. Acrescendo às afirmações apresentadas, inclui-se a 

seguir o recorte do gráfico que compreende as características observadas neste parágrafo: 

 

FIGURA 31 – GRÁFICO PARCIAL – 2º MOMENTO – ANÁLISE DE CLUSTER 
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Fonte: O autor   

No que tange ao momento histórico deste período, de 1880 a 1940, identifica-se um contexto 

no qual o Brasil passa por um processo radical de transformação política, em que o mesmo deixa 

de ser império e passa a ser uma República. O período coincide com a Proclamação da 

República, que data de 1889,  com a República da Espada, que compreende os anos de 1889 a 

1894; e, também, a República Oligárquica, que perdurou de 1894 a 1930. Nesse sentido, o 

período inclui, ademais, a convocação da Assembleia Constituinte (1891) e o estabelecimento 

da República Federativa e de sua Constituição. Marcado essencialmente pelo incentivo nacional 

à imigração, e pela grande desigualdade social. Nesse período, ainda, ocorrem as principais 

revoltas, sendo as principais: Guerra de Canudos (1896-97), Revolta da Vacina (1904) e Revolta 

da Chibata (1910). Concomitantemente, em 1888, após longo processo de lutas, é assinada a 

Lei Áurea – cujo papel foi oficializar a Abolição da Escravatura. Mais adiante, o período 

contemplou a Comemoração dos cem anos da Independência (1922) – ano em que também 

ocorreu a Semana de Arte Moderna.  

 

Além dos acontecimentos citados, e devido também a extensão que possui, o período 

contemplou as características histórico-culturais de um país passando por múltiplas 

transformações direcionadas à uma sociedade mais justa e com menos desigualdade – apesar de 

isso não ser defendido efetivamente pela maioria dos líderes, e por não ter sido algo 

integralmente conquistado. Paralelamente a esses aspectos históricos, geograficamente o país 
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passou por gradual urbanização – contando com o crescimento de suas principais cidades, com 

destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. Com a urbanização, também foram ampliados os 

espaços e eventos culturais, bases que foram alguns anos depois o fundamento para a 

consolidação do Movimento Antropofágico. Do ponto de vista global, desenrolam-se nesse 

período, ainda, a 1ª Grande Guerra e o início da 2ª Guerra Mundial – tendo consequência sociais 

e políticas irreversíveis no Ocidente.  

 

De modo complementar, no que se refere à literatura e às artes, e à periodização vigente, este 

período envolveu anos marcados por embates entre figuras notáveis no período – como o artigo 

de Monteiro Lobato escrito à artista Anita Malfatti, enquanto as vanguardas europeias ainda não 

eram reconhecidas como arte por uma elite conservadora no país. Especificamente sobre os 

movimentos literários, o período contempla as produções pertencentes ao Realismo, Pré 

Modernismo, 1ª Fase do Modernismo e 2ª Fase do Modernismo. Dessa forma, apesar de serem 

retratadas como correntes marcadamente distintas, do ponto de vista linguístico, tais divisões e 

distinções não se evidenciam nas obras desse período e não são identificáveis como padrões 

claros de escrita. Esses aspectos, por sua vez, coadunam-se com o 2º Momento no que se 

direciona à distribuição das obras no observado a partir da Análise de Cluster, em que a 

concentração de textos reside entre os tipos 3 e 4, conforme exposto no gráfico a seguir: 

 

FIGURA 32 – GRÁFICO – 2º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 
Fonte: O autor   
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Apesar disso, urge salientar o fato de que algumas modificações ganham espaço de 1920 em 

diante, enquanto – mais especificamente de 1930 a 1940 – os textos ditos Não Narrativos 

passam a aparecer com maior predominância que os textos de tipo Equilibrado. Nesse período 

observa-se um aparente renascimento de padrões que linguisticamente estavam presentes na 

literatura em 1870, ou mesmo em processos funcionais de caráter narrativo que tinham maior 

espaço desde  1840. No início do corpus, dentro do escopo das narrativas ficcionais, é possível 

notar um destaque também nesse período do modernismo brasileiro, o que poderia ir ao encontro 

do que seria a segunda geração moderna (de 1930 a 1940). Contudo, o panorama geral destes 

anos faz com pertençam a um contínuo iniciado em 1890, com oscilações que não expressam 

completa mudança de paradigma no que se refere aos aspectos linguísticos.  

 

A distribuição das obras nos grupos 3 e 4, porém, não se demonstra como de predominância 

igual do TT3 com o TT4, pois a variedade de autores se expressa duas vezes maior no TT4; 

destaca-se – além disso – a completa ausência do TT1, fazendo com que o período possa ser 

pensado como “não hipernarrativo”. Tais dados ficam evidentes com base no que é reforçado 

pelo gráfico a seguir: 

 

FIGURA 33 – GRÁFICO – 2º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES 

 
Fonte: O autor 

Diferentemente do cenário do 1º Momento, o tipo de texto 4 pode ser visto como o responsável 

por mais da metade dos textos de todo o período; essa característica termina por salientar a 
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em processos narrativos (caso do TT1, ausente neste período).  No que concerne à distribuição 

dos autores, destacam-se no período as produções de Machado de Assis, Lima Barreto, Aluísio 

Azevedo e Adolfo Caminha – tendo Lima Barreto seu maior volume de obras no TT3, Machado 

de Assis no TT4 (ainda que também com presença em TT2 e TT3), Adolfo Caminha no TT4, e 

Aluísio Azevedo no TT4 e TT2.   Desse modo, considera-se como autores representantes deste 

período, por contribuírem com obras do tipo de texto mais presente no período (TT4), 

principalmente: Machado de Assis, Aluísio Azevedo e Adolfo Caminha; seguidos por Coelho 

Neto, Mário de Andrade e Monteiro Lobato. 

 

4.3.3.  3º Momento Da Literatura Brasileira 

 

Somente nos anos 50 em diante, uma transformação de fato se estabelece na LB. O período que 

se encaminha da década de 1950 a 2010 comporta a ascensão sem precedentes do Tipo de Texto 

4, cuja principal característica envolve os processos não narrativos – o que também expõe um 

contexto no qual os outros tipos de texto perdem consideravelmente seu espaço nas produções 

dessa época. Este cenário será mantido ao longo das décadas seguintes sofrendo alterações 

somente em 2010, em que o Tipo de Texto 1, de teor Hipernarrativo, volta de modo relativo ao 

cenário das produções contemporâneas. Adicionando detalhe às asserções levantadas, insere-se 

a seguir o recorte do gráfico que contempla os aspectos destacados no parágrafo: 

 

FIGURA 34 – GRÁFICO PARCIAL – 3º MOMENTO – ANÁLISE DE CLUSTER 
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Fonte: O autor   

Considerando que o TT4 segue em uma movimentação horizontalizada, mas muito acima dos 

demais tipos de texto, este “estilo” passa a se sobressair mais e mais próximo aos limites do 

corpus, a década de 2010. Este fenômeno ocorre sem que necessariamente seja possível prever 

quais podem ser os próximos trajetos da LB; apesar disso, percebe-se desde já que este tipo vem 

se mantendo em um patamar sem grandes variações no decorrer de extenso período. Por outro 

lado, mesmo não sendo possível uma previsão sobre o futuro, o período entre 1970 e 2010 faz 

do tipo Hipernarrativo um perfil linguístico com potencial para coabitar com os demais estilos 

de texto. Por aparecer e começar a se tornar novamente constante na literatura, ainda que possua 

pouca expressividade diante dos demais tipos de texto no corpus, não pode ser interpretado 

como irrelevante – visto que seu retorno ocorre em uma época definida pelo aumento 

vertiginoso de publicações, e corresponde ao período histórico em que há mais obras 

produzidas. Essas características podem ser notadas com mais nitidez no gráfico adiante: 

 

FIGURA 35 – GRÁFICO – 3º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 
Fonte: O autor   

Com este gráfico, é possível confirmar algumas das principais singularidades do período, que 

envolvem: o volume muito maior de obras publicada, a ascensão exponencial do tipo de texto 

não narrativo (TT4) e um aparente retorno do tipo de texto hipernarrativo (TT1). Por outro lado, 

é possível identificar a coexistência também dos tipos de texto 3 e 2 – cuja participação neste 

período pode indicar que o 3º Momento também teria como uma de suas marcas a presença de 

uma maior diversidade de tipos de escrita em sentido mais amplo. Ademais, apesar de não ser 
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possível asseverar como serão os próximos percursos da literatura, a tendência geral destacada 

neste momento do corpus aponta para o aumento mais e mais expressivo das produções 

pertencentes ao TT4, e uma co-participação dos outros demais tipos de texto em escala menor 

– mas de modo semelhante ao padrão visto nos gráficos dos momentos 1 e 2, em que TT3 e TT2 

seguem nesta ordem contemplando a metade ou menos da metade das publicações no período.  

 

No que se refere ao contexto histórico deste período, da década de 1950 à de 2010, sucessivas 

transformações de caráter político, científico e mesmo tecnológico sucederam-se e tiveram 

repercussões sociais e culturais. Entre os principais acontecimentos, está a 2ª Guerra Mundial e 

a Guerra Fria – o impacto desses acontecimentos gerou consequências monetárias e ao mesmo 

tempo culturais no país, tanto quanto pela vinda de imigrantes e os efeitos da guerra na Europa.  

Ademais, dentro das fronteiras nacionais houve mudanças expressivas nos sistemas de governo 

– com a ascensão e a queda de Getúlio Vargas, a Ditadura, a Nova Constituição de 1988, a 

Redemocratização e o Plano Real. Assim como nos períodos anteriores, tratam-se de uma 

totalidade em que as alternâncias entre uma transformação e outra tornam o percurso marcado 

por mudanças consecutivas; a tradução destas transformações históricas em subsídio aos 

escritores do período se dá de forma variada, mas – como se observa no gráfico – um tipo de 

texto passa a se destacar cada vez mais e talvez ele tenha alguma relação com as mudanças 

históricas sumarizáveis como: avanços científicos, sistemáticos, governamentais e tecnológicos 

sem precedentes. Do ponto de vista populacional, no caso específico do Brasil a população 

cresce vertiginosamente e de modo estável ao longo destes anos – com base nos dados do IBGE, 

que iniciam concomitantemente com o período – em 1940. Complementando ainda este 

diagnóstico, observa-se que entre 1940 e 2010 não se passa somente 70 anos de história, porém 

a mudança de um século que se propõe moderno e progressista (XX) para um século que nasce 

da modernidade e caminha para uma contemporaneidade compreendida como Era do 

Conhecimento (XXI). Nesse ponto, o crescimento exponencial do tipo de texto Não Narrativo 

pode manter relação com uma sociedade que se movimenta mais e mais para o racionalismo, o 

que no quadro geral da Análise de Cluster, demonstra-se como último padrão observável – o 

período de 1940 a 2010. 

 

Já no que diz respeito aos períodos literários deste intervalo histórico, o mesmo abarcaria ao 

mesmo tempo o fim da 2ª Fase do Modernismo, a totalidade da 3ª Fase do Modernismo, o Pós-

modernismo e a Contemporaneidade – considerando que estes dois últimos períodos possuem 
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princípio e término indefinido, coexistindo e dando continuidade à última fase do Modernismo 

em alguma medida. Assim, apesar de existir uma confluência de um fase literária à outra, com 

base na AMD Funcional realizada, não se pode dizer que existam três ou quatro movimentos 

distintos neste espaço de tempo, mas sim que existe um padrão cuja natureza sofre poucas 

oscilações ao longo do tempo. Confirmando essas constatações, observa-se o seguinte padrão 

no que tange à distribuição dos autores neste momento: 
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FIGURA 36 – 3º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES 

 
Fonte: O autor 
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Considerando a distribuição dos autores acima ilustrada, é possível observar que a variedade de 

produções se estende principalmente entre os tipos 3 e 4, como observado anteriormente. No 

que concerne aos autores com maior destaque no período, por terem seus textos em maior 

quantidade no TT4, encontram-se: Rubem Fonseca, José de Alencar, Machado de Assis, Lya 

Luft, Carlos Nejar, Luís Fernando Veríssimo, Moacyr Scliar, Paulo Coelho e Pedro Bandeira. 

Acompanhando o TT4, os autores mais representativos no TT3 são: novamente Machado de 

Assis, seguido por Lima Barreto, Moacyr Scliar, Rubem Fonseca, José de Alencar e Jorge 

Amado.  

 

4.3.4. Síntese dos Resultados 

 

Dessa forma, identifica-se neste ponto da análise a existência de ao menos três movimentos no 

que concerne aos tipos principais de texto sob a ótica da AMD Funcional e por meio da Análise 

de Cluster. Em contrapartida, nota-se simultaneamente a divergência dessas variações com um 

grande número de períodos e concepções sobre as fases da LB no que se refere às narrativas 

ficcionais.  Incialmente, portanto, vê-se três momentos importantes da literatura: o primeiro 

contemplando alguma diversidade, depois um segundo período de 1880 a 1920 

aproximadamente em que duas forças caminham juntas – sendo estes dois tipos de texto 

distintos. Em seguida e finalmente, o terceiro momento: no qual o estilo Não Narrativo termina 

por se sobrepor aos demais tipos, mas com o acompanhamento do estilo Equilibrado. Ao longo 

do trajeto da LB, então, percebe-se movimentos de idas e vindas entre os Tipos de Texto 3 e 4; 

uma presença simultânea e paralela de ambos, e – por fim – o aumento exponencial do Tipo 4.  

Para facilitar a observação destes contrastes, desenvolveu-se o quadro a seguir: 

 

QUADRO 10 – ANÁLISE DE CLUSTER – ANÁLISE DOS 3 MOMENTOS DA LB 

MOMENTO PERÍODO RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE TEXTO 

1º 1840 ~ 1870 Diversidade entre os Tipos de Texto, mas 
Predominância do Tipo 3, seguido pelo Tipo 4 

2º 1880 ~ 1920 Predominância do Tipo de Texto 4,  
seguido pelo Tipo 3 e ausência do Tipo 1 

3º 1930 ~ 2010 Predominância do Tipo de Texto 4 sobre os  
demais, e retorno em menor escala do Tipo 1 

Fonte: O autor 
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Considerando os dados obtidos, parece se traduzir como necessária a observação de que – por 

se tratarem de narrativas ficcionais – o que se percebe contemporaneamente na literatura em 

termos linguístico-funcionais apresenta um perfil que pode ser interpretado como uma repetição 

ou continuidade criativa de processos que se cristalizaram na década de 1950, quando o TT4 

passa a se destacar com intensidade e consolida sua manutenção na totalidade do corpus. Esse 

tipo de texto, por sua vez, acompanhado pelo tipo de texto 3 – construirá um padrão que pode 

ser definido como uma tendência dos autores da LB mais e mais se encaminharem para a 

produção de textos cujas particularidades centrais envolvem as escritas neutras ou não 

narrativas; voltadas portanto principalmente à elucubração, ao ensaio poético e à reflexão. 

 

Ademais,  urge observar que quando se aborda a variação linguística em termos de narrativas 

ficcionais na LB, não se pode ignorar os três tipos principais de texto que a constituem: 

romances, contos e crônicas – não comportando todos os matizes da Literatura Brasileira nesse 

período, na medida em que a poesia e os textos predominantemente não ficcionais não foram 

incluídos a este estudo. Desse modo, é de grande relevância reforçar que o presente estudo não 

comporta a quantidade total de obras da LB, mesmo no contexto temporal da amostra, ou no 

que tange ao escopo “narração ficcional” – visto que tais condições inviabilizam um 

entendimento fechado sobre a periodização tanto em seu aspecto teórico quanto em suas 

reverberações concretas (mesmo que tenha contemplado as obras mais representativas do 

período investigado).  

 

Finalmente, apesar de não poderem tecer um retrato da LB de modo integral, os contrastes 

identificados com a Análise de Cluster conseguem sondar e propor uma revisão da Periodização 

Vigente com base em percepções estatísticas combinadas à LA e que, nos moldes da LC, 

sugerem incompatibilidades tangíveis entre o sistema convencionalmente estabelecido para a 

interpretação dos períodos literários e outras formas de se enxergar os textos, considerando suas 

especificidades linguísticas – e neste caso as divergências de natureza funcional.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Concluir as análises nesta e por esta dissertação dirigidas não se trata de uma tarefa simples 

ou de rápida realização, isso se deve de modo geral tanto por seu tamanho quanto por sua 

profundidade. Todavia, na medida em que a discussão e a contemplação crítica dos resultados 

deu consistência a um conjunto de visões sobre padrões diacronicamente forjados, é possível 

afirmar que a busca por uma nova compreensão das transformações históricas nas obras da 

Literatura Brasileira trouxe a percepção de que os períodos convencionalmente estabelecidos 

não possui legítima compatibilidade com os aspectos linguísticos dos textos escritos pelos 

autores.  

A partir deste estudo, foi possível identificar três dimensões na Literatura Brasileira que, 

possuindo estreito vínculo uma com a outra, não só retratam os autores e obras estudados com 

mais precisão; como também impulsionam a criação de novas propostas de periodização e 

mesmo de concepção de “período literário”. Subsequentemente, também identificou-se a 

existência de 3 Tipos de Texto, cujas idiossincrasias convertem o estudo diacrônico mais 

pontual no que se dirige a percepção de padrões linguístico-funcionais angulares no corpus. 

Neste sentido, demonstra-se – ainda – de grande importância lembrar que as periodizações 

apresentadas como “possíveis” assim são denominadas muito mais por conta dos novos níveis 

de análises verificados com a pesquisa do que por não ver com segurança a disparidade entre 

a Periodização Literária vigente e os registro literário em sua integralidade. Todavia, 

evidentemente, posicionar-se contra uma teoria culturalmente ratificada por compêndios, 

livros e diversos teóricos da literatura não se faz sem se reconhecer, antes de tudo, que as novas 

formas de compreender e delinear a literatura hoje também resulta da modernização das 

ferramentas e dispositivos que hoje estão disponíveis para guiar novas investigações. Tais 

atualizações epistemológicas e epistemológicas, portanto, estão mais para fortalecer o 

reconhecimento do trabalho feito por todos os estudiosos da linguagem, mesmo e talvez 

exatamente por respeitar a necessidade do confronto de ideias e da reflexão contínua sobre as 
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concepções defendidas nos mais distintos contextos. Esse estudo vai ao encontro de uma 

percepção em que as fases literárias são linhas fluídas que agrupam características sem 

restringir o aspecto difuso e polissêmico dos conceitos que podem ser atribuídos a autores e 

autoras da literatura nacional – assim, revela seu valor na oportunizando um olhar para o texto 

literário que parte de uma perspectiva nova, que inaugura formas distintas de compreender seu 

objeto de investigação. 

A identificação de 18 períodos na Literatura Brasileira com base no estudo dos textos 

narrativos, no período determinado dos anos entre 1844 e 2014, fixa um ensaio complementar 

da existência de problemáticas mais ao fundo e com face menos usual que a 

convencionalmente reconhecida no que se refere à periodização. Isso se deve, em um primeiro 

momento, pelas transcursões não se conectarem integralmente aos períodos convencionais, e 

quando possuem alguma compatibilidade temporal – indicam conflitos de características por 

indicarem semelhanças com momentos anteriores que contradizem, novamente, as concepções 

vigentes. Por sua vez, localizar no campo dos Estudos Literários atrelados à Linguística de 

Corpus aspectos que merecem atenção e que possuem férteis possibilidades investigativas é 

desde já anunciar a constante novidade da pesquisa científica nas ciências humanas; bem como 

a intrínseca complexidade a sempre se expandir nos estudos dirigidos aos textos literários. 

A identificação de 3 importantes momentos na LB conferem à pesquisa, finalmente, uma 

contribuição efetiva para a interpretação da variação linguística pelas quais a literatura de fato 

passou e que aparentemente possui como tendências. Perceber a predominância de textos de 

um tipo não narrativo (TT4) e a baixíssima participação de textos hipernarrativos (TT1), por 

exemplo, implica reformular algumas das principais impressões existentes sobre o como a 

Literatura Brasileira veio se desenvolvendo ao longo destes anos e o que ela possui de próprio, 

enquanto atividade cultural influenciada por contextos sócio-históricos, mas também dotada 

de atributos linguísticos complexos. O estudo conseguiu, deste modo, expor diferenças em 

pequena e grande escala no que se refere aos períodos vigentes – fato observável especialmente 
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por opor aos convencionais 7 principais movimentos 3 momentos principais da literatura; na 

medida em que estes períodos, que são produto da revisão proposta pela AMD e pela Análise 

de Cluster, não se enquadram nas definições da periodização popularmente aceita 

principalmente no que se refere aos momentos de início e término dos movimentos, sua 

quantidade e duração. 

Compreender as reverberações destas análises de dados, variáveis e dimensões se deu, 

portanto, em movimentos mais amplos que a simples movimentação do tronco da hipótese a 

questionar até as raízes ou copas a se desvendar na Literatura. A pesquisa teve como modus 

operandi um trajeto verdadeiramente rizomático tanto no plantio de práticas interdisciplinares, 

como na colheita empírica das evidências linguísticas funcionais. O valor dessa busca, então, 

e de sua envergadura diante da teoria estabelecida eleva-se nas possibilidades não apenas 

presentes de compreensão da Literatura Brasileira ao longo dos séculos, como de tudo que 

outras literaturas, em outros contextos e sob a ótica de outras categorias (autor, tema, obra, 

registro) têm a disponibilizar para o pensamento crítico que além de ler e analisar Literatura, 

também a constrói e mobiliza. 

Espera-se que o presente estudo extrapole a esfera individual de seu campo de estudos, seu 

recorte epistêmico e suas problemáticas levantadas. Acredita-se que as faces múltiplas e 

intimamente transdisciplinares da Linguística de Corpus e AMD que irão fomentar estudos 

ainda mais alinhados com o fazer dos pesquisadores da Língua e a reinvenção do gesto vivo 

do qual ela é proprietária e pelo qual ela mesma se transforma. 

Finalmente, e a partir dessa pesquisa, o autor e pesquisador junto ao grupo de intelectuais e 

pesquisadores do GELC no PEPG LAEL temos em vista ações culturais e acadêmicas de 

cunho informativo e formativo que integrem as pesquisas em Linguística de Corpus às 

demandas editoriais, criativas e educacionais que se fazem ou podem se fazer presentes no 

cenário dos Estudos da Linguagem e da Linguística Aplicada, bem como no que concerne às 

novas tecnologias. Existe, como – por exemplo – se exercita no Grupo de Estudos de 
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Linguística de Corpus, um efetivo interesse e trabalho na produção de bancos de dados e 

recursos técnicos em programação para criar pontes e portas de acesso ao Letramento Digital 

das pesquisas em Linguística Aplicada e Literatura. Entende-se que somente a partir desse 

desejo intenso por legitimar ações voltadas à inovação e à descoberta científica será factível 

uma recriação não somente verbal de nossos discursos sobre e para a Literatura, as Artes e a 

Linguística – mas também uma recriação de nossa habilidade inerente de desempenhar o 

trabalho primordial das Ciências Humanas, que é humanizar o saber e, no Saber, salientar o 

Humano. 
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LISTA DE QUADROS 

QUADRO 1 – MOVIMENTOS LITERÁRIOS CONVENCIONAIS 

Movimento Período Aproximado Termos Comumente Relacionados 
Quinhentismo 
(Classicismo) 1527 Período, Escola Literária  

Barroco 1601 Período, Escola Literária 

Arcadismo 1768 Período, Escola Literária 

Romantismo 1836 Período, Escola Literária 

Indianismo 1836-1852 1ª Geração Romântica, 1ª Fase 

Ultrarromantismo 1853 - 1879 2ª Geração Romântica, 2ª Fase 

Condoreirismo 1870 - 1880 3ª Geração Romântica, 3ª Fase 

Realismo 1881 - 1893 Período, Escola Literária 

Naturalismo 1881 - 1893 Tendência, Fase,  

Simbolismo 1893 - 1922 Fase, Período 

Parnasianismo 1882 - 1922 Fase, Período 

Pré-Modernismo 1902 - 1922 Fase de Transição, Período 

Modernismo 1922 - 1978 Movimento, Período, Escola 

Modernismo 
(Heroico) 1922 - 1929 1ª Geração Modernista, 1ª Fase 

Modernismo 
(Consolidação) 1930 - 1945 2ª Geração Modernista, 2ª Fase 

Modernismo 
(Geração 45) 1945 - 1978 3ª Geração Modernista, 3ª Fase 



 

147   

Pós-Modernismo 1945 - 1978 Tendência, Fase, Período 

Contemporaneidade 1978 - atualidade Tendência 

Fonte: O autor 

QUADRO 2 – COMPARATIVO ENTRE AS PROPOSTAS INVESTIGAVAS QUE 

PRECEDERAM A PESQUISA 

 PROPOSTA DEFINIDA 

 Estudo das obras digitalizadas da Literatura Brasileira. 

Estado da Arte Quantidade relativamente ampla de pesquisas, autores e estudos na área. 

Diferencial da 
Pesquisa 

Originalidade no que tange às perguntas direcionadas ao objeto de estudo, 
propondo perspectivas em confronto com a teoria vigente. 

Acesso aos 
Registros 

Também disponíveis na internet, entretanto em formatos de fácil 
carregamento, armazenamento e conversão (apesar de também possuir suas 
respectivas distorções e impurezas). 

Seleção dos 
Registros 

De menor complexidade, por haver categorias facilmente identificáveis e 
bibliograficamente determinadas.  

Fonte: O autor 
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QUADRO 3 – CRONOGRAMA E PLANEJAMENTO INICIAL DA PESQUISA 

ANO TRIMESTRE PROCEDIMENTOS 

 
 
 
 
 
 

2020 
 
 
 

 
 
  

1O 1. Revisão da Catalogação; 

1O 2. Seleção das obras representativas; 

2O 3. Construção do corpus em pdf; 

3O 4. Conversão dos arquivos nos formatos graficamente 
analisáveis; 

4O 5. Organização informacional dos arquivos e 
documentos analisados. 

2021 

1O 1. Análise de Corpus dos Textos; 

1O 2. Parseamento Funcional do corpus; 

2O 3. Aplicação e comparação dos dados; 

3O 4. Correlação e organização das dimensões obtidas 
com o estudo do material; 

4O 5. Interpretação e verificação da tese, juntamente com 
a avaliação de sua compatibilidade técnica. 

 Fonte: O autor 
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QUADRO 4 – PLATAFORMAS E ACERVOS UTILIZADOS 

PLATAFORMA DESCRIÇÃO ASPECTOS FAVORÁVEIS 

ABL 
Acervo aberto do Site 

da Academia Brasileira 
de Letras 

 
Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF. Sua proposta 
é aproximar os usuários das obras de 
grandes escritores e escritoras 
brasileiros. 

BN DIGITAL Acervo aberto do Site 
da Biblioteca Nacional  

 
Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF. Sua proposta 
é aproximar os usuários das obras de 
grandes escritores e escritoras 
brasileiros. 
 

DOMÍNIO 
PÚBLICO 

Acervo aberto para o 
carregamento de livros 
da literatura nacional e 
internacional. 

Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF. Sua proposta 
é aproximar leitores online das mais 
populares obras da literatura nacional e 
internacional.  

LÊ-LIVROS 

Acervo aberto para o 
carregamento de livros 
de diversos autores, 
épocas e editoras. 

Site disponível na internet para todos os 
usuários dentro e fora do Brasil, não 
exige login e permite o carregamento de 
arquivos no formato PDF, EPUB e 
TXT. Sua proposta é engajar novos 
leitores por meio da disseminação de 
livros diversos. 

   Fonte: O autor 
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QUADRO 5 – DE PARTICULARIDADES DA DIMENSÃO 1 
 

Categoria Altos Escores Baixos Escores 

Registros Romance Crônica e Conto 

Autores Jorge Amado, Eduardo Spohr 
 e Joaquim Manuel de Macedo 

Lya Luft, Paulo Coelho 
e Rubem Fonseca 

Anos 1971, 2009 e 1977 2000, 2012 e 1956 

Obras 
rachel03 (Memorial de Maria Moura), 

ariano02 (Romance da Pedra do Reino) 
joaoub01 (Uma lágrima de mulher) 

ericov04 (O tempo e o vento) 
machad03 (A chinela turca) 

aluisi03 (Aos vinte anos) 

Fonte: O autor 

 
QUADRO 6 – PARTICULARIDADES DA DIMENSÃO 2 
 

Categoria Altos Escores Baixos Escores 

Registros Romance Crônica e Conto 

Autores Jorge Amado, Eduardo Spohr 
 e João Ubaldo 

Lya Luft, Rubem Fonseca, 
 e Paulo Coelho 

Anos 1971, 1977 e 2009 2000, 2012 e 1956 

Obras 
rachel03 (Memorial de Maria Moura) 

joaoub01 (Viva o povo brasileiro) 
ariano02 (Romance d’ A Pedra do Reino) 

machad03 (A chinela turca) 
aluisi03 (Aos vinte anos) 

gilber01 (Harmada) 

Fonte: O autor   
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QUADRO 7  – DE PARTICULARIDADES DA DIMENSÃO 3 
 

Categoria Altos Escores Baixos Escores 

Registros Romance Crônica e Conto 

Autores Jorge Amado, Ariano Suassuna 
 e Rachel de Queiroz 

Lya Luft, Paulo Coelho 
e Cristóvão Tezza 

Anos 1971, 2009 e 1977 2000, 2012 e 1956 

Obras 
rachel03 (Memorial de Maria Moura), 

ariano02 (Romance da Pedra do Reino) 
jorgea08 (Tieta do Agreste) 

ericov04 (O tempo e o vento) 
machad03 (A chinela turca) 
claric4 (A Hora da Estrela) 

Fonte: O autor   

QUADRO 8 – CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DO CORPUS COM BASE NAS 
DIMENSÕES DA AMD FUNCIONAL 

 
Polos das 

Dimensões Características 

 +1 e +2 Ênfase nos aspectos narrativos procedurais, informativos 
e descritivos característicos do discurso relatado.  

+3 Ênfase nos diálogos entre personagens e/ou interações 
com o leitor.  

 -1 e -2  
Menor destaque aos aspectos narrativos procedurais, 
informativos e descritivos característicos do discurso 
relatado.  

 -3  Menor destaque aos diálogos entre personagens e/ou 
interações com o leitor. 

Fonte: O autor   
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QUADRO 9 – CLUSTERS E TIPOS DE TEXTO DO COLIBRA 

TIPO DE TEXTO CLUSTER NOME ATRIBUTO 

1 2 Hipernarrativo Exacerbação de Processos Narrativos 

2 3 Narrativo Presença Média de Processos  
Narrativos 

3 1 Equilibrado Presença Mínima ou Neutra dos  
Processos Narrativos 

4 4  Não Narrativo Ausência ou Oposição aos processos 
Narrativos  

Fonte: O autor 

 

QUADRO 10 – ANÁLISE DE CLUSTER – ANÁLISE DOS 3 MOMENTOS DA LB 

MOMENTO PERÍODO RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE TEXTO 

1º 1840 ~ 1870 Diversidade entre os Tipos de Texto, mas 
Predominância do Tipo 3, seguido pelo Tipo 4 

2º 1880 ~ 1920 Predominância do Tipo de Texto 4,  
seguido pelo Tipo 3 e ausência do Tipo 1 

3º 1930 ~ 2010 Predominância do Tipo de Texto 4 sobre os  
demais, e retorno em menor escala do Tipo 1 

Fonte: O autor 
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LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA IDENTIFICAÇÃO DOS 

ARQUIVOS 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O autor 

 
Fonte: O autor 
 

FIGURA 2 – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS DO CORPUS AO LONGO DOS SÉCULOS 

 
Fonte: O autor 
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FIGURA 3 – TELA DO PROGRAMA ANTCONC 

 
Fonte: Captura de Tela, feita pelo pesquisador, da ferramenta AntConc 3.5.8. 
Data: 10/10/2021.  
 

FIGURA 4 – ORGANOGRAMA DOS ARQIVOS DO CORPUS 

 
Fonte: O autor 
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FIGURA 5 – SCREE PLOT (EIGENVALUES) DO COLIBRA 
 

 

 

Fonte: Scree plot gerado automaticamente por SAS Ondemand for Academics   
 
FIGURA 6 – GRÁFICO DIACRÔNICO DAS DIMENSÕES DO COLIBRA 
 

 
Fonte: O autor   
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FIGURA 7 – GRÁFICO DIACRÔNICO DAS TRANSCURSÕES DO COLIBRA 

 
Fonte: O autor (o gráfico considera a soma dos escores das dimensões levando em conta a hipótese das 
Transcursões) 

FIGURA 8 – GRÁFICO – 1ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 9 – GRÁFICO – 2ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

FIGURA 10 – GRÁFICO – 3ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 11 – GRÁFICO – 4ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

FIGURA 12 – GRÁFICO – 5ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 13 – GRÁFICO – 5ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

FIGURA 14 – GRÁFICO – 7ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 15 – GRÁFICO – 8ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

FIGURA 16 – GRÁFICO – 9ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 17 – GRÁFICO – 10ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza 

FIGURA 18 – GRÁFICO – 11ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

 

 

 

 

 

 

 



 

162   

FIGURA 19 – GRÁFICO – 12ª TRANSCURSÃO 

     
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

 

FIGURA 20 – GRÁFICO – 13ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 21 – GRÁFICO – 14ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

 

FIGURA 22 – GRÁFICO – 15ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 23 – GRÁFICO – 16ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

 

FIGURA 24 – GRÁFICO – 17ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 
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FIGURA 25 – GRÁFICO – 18ª TRANSCURSÃO 

 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

FIGURA 26 – GRÁFICO DOS CLUSTERS DO COLIBRA 

 
Fonte: Gráfico exportado em png. gerado pela ferramenta SAS. 
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FIGURA 27 – GRÁFICO DA ANÁLISE DE DISTRIBUIÇÃO DIACRÔNICA POR LINHA 

DA CCC 

 
Fonte: O autor   

FIGURA 28 – GRÁFICO PARCIAL – 1º MOMENTO – ANÁLISE DE CLUSTER 

 
Fonte: O autor   
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FIGURA 29 – GRÁFICO – 1º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 
Fonte: O autor   

 

 

 

FIGURA 30 – GRÁFICO – 1º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES 

 
Fonte: O autor   
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FIGURA 31 – GRÁFICO PARCIAL – 2º MOMENTO – ANÁLISE DE CLUSTER 

 
Fonte: O autor   

FIGURA 32 – GRÁFICO – 2º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 
Fonte: O autor   
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FIGURA 33 – GRÁFICO – 2º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES 

 
Fonte: O autor 

 

FIGURA 34 – GRÁFICO PARCIAL – 3º MOMENTO – ANÁLISE DE CLUSTER 

 
Fonte: O autor   
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FIGURA 35 – GRÁFICO – 3º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS 

 
Fonte: O autor   
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FIGURA 36 – 3º MOMENTO – DISTRIBUIÇÃO DOS AUTORES 

 
Fonte: O autor 
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LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – OBRAS IDENTIFICADAS NAS PESQUISAS PRELIMINARES 

Nomes dos Autores / Quantidade de Obras 
Joaquim Manuel de 

Macedo 34 Pardal Mallet  5 Carlos Nejar 11 Lygia Fagundes 
Teles  24 Adalgisa Nery 5 

Franklin Távora 12 Baptista Cepellos  1 Chico Buarque de 
Holanda 5 Manoel Carlos 

Karam  12 Clarice Lispector 27 

Guimarães Jr. 3 Faria Neves 
Sobrinho  3 Cora Coralina 1 Marcelo 

Mirisola  19 Dalcídio Jurandir 13 

José de Alencar 20 Carneiro Vilela  13 Cristóvão Tezza 18 Marcelo Rubens 
Paiva  17 Elisa Lispector 11 

Manuel Antônio de 
Almeida 1 Theotônio Freire  3 Dalton Trevisan 5 Margarete 

Solange  12 Geir Campos 2 

Bernardo Guimarães 16 Manoel Arão de 
Oliveira Campos  4 Décio Pignatari 7 Marina Colasanti  42 Guimarães Rosa 11 

Visconde de Taunay 4 Coelho Neto  20 Domício Proença 
Filho 6 Mário Prata  22 Jorge Andrade 36 

Guimarães Júnior 5 Euclides da Cunha  4 Edla Van Steen 14 Mário Ribeiro da 
Cruz  6 Lêdo Ivo 16 

Álvares de Azevedo 4 Graça Aranha 3 Eduardo Spohr 5 Marques Rebelo  8 Lima Barreto 19 

 Artur Azevedo  5 Lima Barreto  18 Elias José 8 Miguel M. 
Abrahão  4 Domingos 

Carvalho da Silva 1 

Machado de Assis  19 Monteiro Lobato  46 Esdras do 
Nascimento 22 Millôr Fernandes  36 Nelson Rodrigues 32 

Júlia Lopes de 
Almeida  16 Coelho Neto  20 Fernando Sabino 49 Moacyr Scliar  35 Péricles Eugênio da 

Silva Ramos 6 

Xavier Marques  13 
Antônio de 
Alcântara 
Machado 

4 Geraldo Ferraz 11 Modesto Carone  5 Ferreira Gullar 5 

Raul Pompéia  4 Carlos Drummond 
de Andrade 19 Harry Laus 5 Silviano 

Santiago  30 Décio Pignatari 4 

Ferreira Leal  3 Cornélio Pena 1 Hilda Hilst 12 Thales de 
Andrade  4 Adélia Prado 8 

Adolfo Caminha  7 Cyro dos Anjos 3 Ignácio de Loyola 
Brandão 21 Yara Cecim  3 Adonias Filho 7 

Aluísio Azevedo  13 Érico Veríssimo 19 Rui Calisto 7 Millôr Fernandes  36 Alberto Mussa 10 

Domingos Olímpio  2 Euclides Neto 1 Jamesson Buarque 11 Zélia Gattai  1 Álvaro Cardoso 
Gomes 15 

Inglês de Sousa  5 Graciliano Ramos 17 João Almino 8 Zulmira Ribeiro 
Tavares 10 Ana Maria 

Machado 2 

Júlio Ribeiro  5 Guilherme de 
Almeida 22 João Antônio 4 Murilo Rubião  10 Ana Miranda 10 

Ferreira Leal  3 Jorge Amado 28 João Gilberto Noll 19 Nélida Piñon  15 Angela Dutra de 
Menezes 8 

Paulo Marques de 
Oliveira  4 Jorge de Lima 4 João Ubaldo 

Ribeiro 20 Paulo Mendes 
Campos 18 Antônio Callado 10 

Figueiredo Pimentel  8 José Américo de 
Almeida 13 Joel Silveira 4 Olga Savary  1 Antônio Carlos 

Viana 6 

Max Fleiuss  8 José Geraldo 
Vieira 14 Jorge Amado 29 Otto Lara 

Resende  9 Antônio Torres 15 

Pápi Júnior 8 José Lins do Rego 23 José Cândido de 
Carvalho 9 Osman Lins  9 Ariano Suassuna 3 

Coelho Neto 20 Lúcio Cardoso 16 José Clemente 
Pozenato 1 Paulo Coelho  19 Roberto 

Drummond 14 
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Raul Pompéia  8 Manuel Bandeira 18 José Godoy Garcia 1 Paulo Lins  4 Rubem Braga 27 

Rodolfo Teófilo  11 Mário de Andrade 4 José J. Veiga 18 Paulinho 
Assunção  2 Augusto de 

Campos 31 

Maria Benedita 
Bormann  6 Mario Quintana 1 José Roberto Torero  38 Pedro Bandeira  17 Autran Dourado 24 

Marques de Carvalho  6  Marques Rebelo  12  José Sarney   9  
Pedro Nava 

  8  Bernardo Élis  6  

Horácio de Carvalho  2 Menotti Del 
Picchia 17 Lindanor Celina  8 Per Johns  7 Bernardo Carvalho 12 

Antônio Sales  1 Murilo Mendes 1 Lindolfo Rocha  2 Raduan Nassar  5 Caio Fernando 
Abreu 8 

Carlos Dias Fernandes  11 Oswald de 
Andrade 5 Livia Garcia-Roza  6 Reinaldo Moraes  9 Campos de 

Carvalho 5 

Emília Bandeira de 
Melo 5 Otávio de Faria 13 Luís Fernando 

Veríssimo  27 Renard Perez  9 Carlos Heitor Cony 6 

Canto e Mello 4 Patrícia Galvão 
(Pagu) 3 Luiz Antonio de 

Assis Brasil 5 Ricardo Ramos  9 Carlos Herculano 
Lopes 12 

Avelino Fóscolo  7 Rachel de Queiroz 25 Luiz Vilela  25 Raul Bopp 6   

Cardoso de Oliveira  1 Carlos Nascimento 
Silva 6 Lya Luft  30 Ribeiro Couto 15   

 Fonte: O autor 

 

 

TABELA 2 – ACOMPANHAMENTO DA COLETA DOS TEXTOS 

OBRAS PERÍODO FONTE DATA 

10 Romantismo BNC Coleta até 23/01/2020 

87 Variados Variadas Coleta até 25/01/2020 

30 

Romantismo, 
Domínio 
Público Coleta até 29/01/2020 Realismo  

Naturalismo 
  

80 
Modernismo Domínio 

Público 
Coleta até 07/02/2020 

Contemporâneo Le Livros 

64 Contemporâneo Le Livros Coleta até 08/02/2020 

269 Variados Variados Coleta até 23/12/2020 
 

Fonte: O autor 
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TABELA 3 – REFERENCIAL DE CATALOGAÇÃO DO COLIBRA 
Ano Autor Obra Registro Período Identificação 

 
1992 

 
rachel 

 
03 

 
romance 

 
contemporaneidade 

 
1992_rachel03.r_con.txt 

1971 ariano 02 romance contemporaneidade 1971_ariano02.r_con.txt 
1977 jorgea 08 romance contemporaneidade 1977_jorgea08.r_con.txt 
2009 reinal 01 romance contemporaneidade 2009_reinal01.r_con.txt 
1984 joaoub 01 romance contemporaneidade 1984_joaoub01.r_con.txt 
2010 eduard 01 romance contemporaneidade 2010_eduard01.r_con.txt 
2013 eduard 03 romance contemporaneidade 2013_eduard03.r_con.txt 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

... 
 

  Fonte: O autor 

 
TABELA 4 – DE AUTORES E OBRAS DO COLIBRA 

Nº AUTOR OBRA ANO FASE REGISTRO ARQUIVO 

1 Joaquim Manuel de Macedo A Moreninha 1844 ROM ROMANCE joaqui01.r 

2 Joaquim Manuel de Macedo O Moço Loiro 1845 ROM ROMANCE joaqui02.r 

3 Joaquim Manuel de Macedo Os Dois Amores 1848 ROM ROMANCE joaqui03.r 

4 Manuel Antônio de Almeida Memórias de um sargento de Milícias 1852 ROM ROMANCE manuel01.r 

5 Álvares de Azevedo Noite na Taverna 1855 ROM ROMANCE alvaro01.r 

6 José de Alencar Cinco Minutos 1856 ROM ROMANCE joseal01.r 

7 José de Alencar A viuvinha 1857 ROM ROMANCE joseal02.r 

8 José de Alencar O guarani 1857 ROM ROMANCE joseal03.r 

9 José de Alencar Lucíola 1862 ROM ROMANCE joseal04.r 

10 José de Alencar Diva 1864 ROM ROMANCE joseal05.r 

11 José de Alencar Iracema 1865 ROM ROMANCE joseal06.r 

12 Joaquim Manuel de Macedo A Luneta Mágica 1869 ROM ROMANCE joaqui04.r 

13 Joaquim Manuel de Macedo As Vítimas-Algozes 1869 ROM ROMANCE joaqui05.r 

14 Bernardo Guimarães O Ermitão de Muquém 1869 ROM ROMANCE bernar01.r 

15 Joaquim Manuel de Macedo As Mulheres de Mantilha 1870 ROM ROMANCE joaqui06.r 

16 Machado de Assis Contos Fluminenses 1870 ROM CONTO machad01.c 

17 José de Alencar O gaúcho 1870 ROM ROMANCE joseal07.r 

18 José de Alencar A pata da gazela 1870 ROM ROMANCE joseal08.r 

19 José de Alencar O tronco do ipê 1871 ROM ROMANCE joseal09.r 

20 José de Alencar Til 1871 ROM ROMANCE joseal10.r 

21 Bernardo Guimarães O Seminarista 1872 ROM ROMANCE bernar02.r 

22 Visconde de Taunay Inocência 1872 ROM ROMANCE viscon01.r 

23 Machado de Assis Ressurreição 1872 CON ROMANCE machad014.r 

24 Machado de Assis A Mão e a Luva 1874 ROM CONTO machad02.c 

25 José de Alencar Ubirajara 1874 ROM ROMANCE joseal11.r 

26 Machado de Assis A Chinela Turca 1875 ROM CONTO machad03.c 
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27 José de Alencar O sertanejo 1875 ROM ROMANCE joseal12.r 

28 José de Alencar Senhora, 1875 1875 ROM ROMANCE joseal13.r 

29 Bernardo Guimarães A Escrava Isaura 1875 ROM ROMANCE bernar03.r 

30 Franklin Távora O Cabeleira 1876 ROM ROMANCE frankl01.r 

31 Machado de Assis Helena 1876 ROM ROMANCE machad04.r 

32 Joaquim Manuel de Macedo Memórias da Rua do Ouvidor 1878 ROM ROMANCE joaqui07.r 

33 Franklin Távora O matuto 1878 ROM CRÔNICA frankl02.cr 

34 Franklin Távora Lourenço 1878 ROM ROMANCE frankl03.r 

35 Machado de Assis Iaiá Garcia 1878 ROM ROMANCE machad05.r 

36 Franklin Távora O sacrifício 1879 ROM ROMANCE frankl04.r 

37 Aluísio Azevedo Uma Lágrima de Mulher, romance 1880 ROM ROMANCE aluisi01.r 

38 Aluísio Azevedo O Mulato, romance 1881 REA ROMANCE aluisi02.r 

39 Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas 1881 REA ROMANCE machad06.r 

40 Machado de Assis Papéis Avulsos 1882 REA CONTO machad07.c 

41 Aluísio Azevedo Aos Vinte Anos 1884 REA CONTO aluisi03.c 

42 Aluísio Azevedo Casa de Pensão 1884 REA ROMANCE aluisi04.r 

43 Machado de Assis Casa Velha 1885 REA CONTO machad08.c 

44 Pardal Mallet Hóspede, romance 1887 REA ROMANCE pardal01.r 

45 Aluísio Azevedo O Homem 1887 REA ROMANCE aluisi05.r 

46 Júlio Ribeiro A Carne 1888 REA ROMANCE julior01.r 

47 Raul Pompéia O Ateneu 1888 REA ROMANCE raulpo01.r 

48 Aluísio Azevedo O Cortiço 1890 REA ROMANCE aluisi06.r 

49 Aluísio Azevedo O Coruja 1890 REA ROMANCE aluisi07.r 

50 Machado de Assis Quincas Borba 1891 REA ROMANCE machad09.r 

51 Adolfo Caminha A Normalista 1893 REA ROMANCE adolfo01.r 

52 José de Alencar Encarnação 1893 REA ROMANCE joseal14.r 

53 Artur Azevedo Contos fora de moda 1894 REA CONTO arturaz01.c 

54 Adolfo Caminha No País dos Ianques 1894 REA ROMANCE adolfo02.r 

55 Adolfo Caminha Bom Crioulo 1895 REA ROMANCE adolfo03.r 

56 Adolfo Caminha Tentação 1896 REA ROMANCE adolfo04.r 

57 Inglês de Sousa O missionário 1899 REA ROMANCE ingles01.r 

58 Coelho Neto A Conquista 1899 REA ROMANCE coelho01.r 

59 Machado de Assis Dom Casmurro 1899 REA ROMANCE machad10.r 

60 Euclides da Cunha Os Sertões 1902 REA ROMANCE euclid01.r 

61 Graça Aranha Canaã 1902 REA ROMANCE gracaa01.r 

62 Domingos Olímpio Luzia-Homem 1903 REA ROMANCE doming01.r 

63 Machado de Assis Esaú e Jacó 1904 REA ROMANCE machad11.r 

64 Coelho Neto Turbilhão 1906 REA ROMANCE coelho02.r 

65 Machado de Assis Relíquias da Casa Velha 1906 REA CONTO machad12.c 

66 Machado de Assis Memorial de Aires 1908 REA ROMANCE machad13.r 

67 Lima Barreto Recordações do Escrivão Isaías Caminha 1909 PRE ROMANCE limaba01.r 
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68 Coelho Neto Mistério do Natal 1911 PRE CONTO coelho03.c 

69 Lima Barreto Triste Fim de Policarpo Quaresma 1911 PRE ROMANCE limaba02.r 

70 Lima Barreto Numa e a Ninfa 1915 PRE ROMANCE limaba03.r 

71 Monteiro Lobato Urupês 1918 PRE ROMANCE lobato1.r 

72 Monteiro Lobato Cidades mortas 1919 PRE CONTO lobato2.c 

73 Lima Barreto Histórias e Sonhos 1920 PRE CONTOS limaba04.c 

74 Lima Barreto Os Bruzundangas 1923 PRE CRÔNICA limaba05.r 

75 Oswald de Andrade Memórias Sentimentais de João Miramar 1924 MOR ROMANCE oswald01.r 

76 Monteiro Lobato O Presidente Negro/O choque das Raças 1926 PRE ROMANCE lobato3.r 

77 Antônio de Alcântara Machado Brás, Bexiga e Barra Funda 1927 MOD CONTO alcant01.c 

78 Mário de Andrade Amar, Verbo Intransitivo 1927 MOD ROMANCE mariod01.r 

79 Mário de Andrade Macunaíma 1928 MOD ROMANCE mariod02.r 

80 Rachel de Queiroz O quinze, romance 1930 MOD ROMANCE rachel01.r 

81 José Lins do Rego Menino de engenho 1932 MOD ROMANCE joselins1.r 

82 Graciliano Ramos Caetés 1933 MOD ROMANCE gracil01.r 

83 Oswald de Andrade Serafim Ponte Grande 1933 MOD ROMANCE oswald02.r 

84 Érico Veríssimo Clarissa 1933 MOD ROMANCE ericov01.r 

85 Graciliano Ramos São Bernardo 1934 MOD ROMANCE gracil02.r 

86 Jorge Amado Jubiabá 1935 MOD ROMANCE jorgea01.r 

87 Dyonelio Machado Os ratos 1935 MOD ROMANCE dyonel01.r 

88 Érico Veríssimo Caminhos cruzados 1935 MOD ROMANCE ericov02.r 

89 Graciliano Ramos Angústia 1936 MOD ROMANCE gracil03.r 

90 Jorge Amado Mar morto 1936 MOD ROMANCE jorgea02.r 

91 Jorge Amado Capitães da areia 1937 MOD ROMANCE jorgea03.r 

92 Cyro dos Anjos O amanuense Belmiro 1937 MOD ROMANCE cyrodo01.r 

93 Graciliano Ramos Vidas Secas 1938 MOD ROMANCE gracil04.r 

94 Érico Veríssimo Olhai os lírios do campo 1938 MOD ROMANCE ericov03.r 

95 Rachel de Queiroz As Três Marias 1939 MOD ROMANCE rachel02.r 

96 Murilo Rubião Obra Completa 1940 MOD CONTO murilo01.c 

97 Jorge Amado Terras do Sem-Fim 1943 MOD ROMANCE jorgea04.r 

98 José Lins do Rego Fogo morto 1943 MOD ROMANCE joseli02.r 

99 Rubem Braga O conde e o passarinho 1944 MOD CRÔNICA rubemb04.cr 

100 Guimarães Rosa Sagarana 1946 MOD CONTO guimar01.c 

101 Jorge Amado Gabriela, cravo e canela 1948 MOD ROMANCE jorgea05.r 

102 Lima Barreto Clara dos Anjos 1948 MOD ROMANCE limaba06.r 

103 José Geraldo Vieira A Ladeira da Memória 1949 MOD ROMANCE joseger01.r 

104 Érico Veríssimo O tempo e o vento 1949 MOD ROMANCE ericov04.r 

105 Ferreira Gullar Melhores Crônicas 1950 CON CRÔNICA ferrei01.cr 

106 Carlos Drummond de Andrade Contos de Aprendiz 1951 MOD CONTO drummo01.c 

107 Nelson Rodrigues A vida como ela é 1951 CON CRÔNICA nelson01.cr 

108 Graciliano Ramos Memórias do Cárcere 1953 MOD ROMANCE gracil05.r 



 

177   

109 Lygia Fagundes Teles Ciranda de Pedra 1954 CON ROMANCE lygiaf01.r 

110 Ariano Suassuna A História de amor de Fernando e Isaura 1956 CON ROMANCE ariano01.r 

111 Campos de Carvalho A Lua vem da Ásia 1956 CON ROMANCE campos01.r 

112 Fernando Sabino O encontro marcado 1956 CON ROMANCE fernan01.r 

113 Guimarães Rosa Grande Sertão: Veredas 1956 CON ROMANCE guimar02.r 

114 Carlos Heitor Cony O Ventre 1958 CON ROMANCE carlos01.r 

115 Jorge Amado A morte e a morte de Quincas Berro 
d'Água 1959 CON ROMANCE jorgea06.r 

116 Dalton Trevisan Novelas Nada Exemplares 1959 CON CONTOS dalton01.c 

117 Clarice Lispector Laços de Família 1960 CON ROMANCE claric01.r 

118 Rubem Braga Ai de ti, Copacabana 1960 CON CRÔNICA rubemb01.c 

119 Carlos Heitor Cony Tijolo de Segurança 1960 CON ROMANCE carlos02.r 

120 Guimarães Rosa Primeiras Estórias 1962 CON CONTO guimar03.c 

121 José Cândido de Carvalho O Coronel e o Lobisomem 1964 MOD ROMANCE joseca01.r 

122 Clarice Lispector A Paixão segundo G.H. 1964 CON ROMANCE claric02.r 

123 Carlos Heitor Cony O Ato e o Fato 1964 CON CRÔNICA carlos03.cr 

124 Rubem Fonseca A coleira do cão 1965 CON ROMANCE rubemf01.r 

125 Jorge Amado Dona Flor e Seus Dois Maridos 1966 CON ROMANCE jorgea07.r 

126 José J. Veiga A Hora dos Ruminantes 1966 CON ROMANCE josejv01.r 

127 Osman Lins Nove, Novena 1966 CON CONTOS osmanl01.c 

128 Antônio Callado Quarup 1967 CON ROMANCE antoni01.r 

129 Autran Dourado Ópera dos Mortos 1967 CON ROMANCE autran01.r 

130 Rubem Braga A Traição das Elegantes 1968 CON CRÔNICA rubemb01.cr 

131 Rubem Fonseca Lúcia McCartney 1969 CON ROMANCE rubemf02.r 

132 Autran Dourado O Risco do Bordado 1970 CON ROMANCE autran02.r 

133 Caio Fernando Abreu Limite Branco 1970 CON ROMANCE caiofe01.r 

134 Lygia Fagundes Teles Antes do Baile Verde 1970 CON ROMANCE lygiaf02.r 

135 Clarice Lispector Felicidade Clandestina 1971 CON CONTO claric03.c 

136 Ariano Suassuna O Romance d'A Pedra do Reino e o 
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 1971 CON ROMANCE ariano02.r 

137 Érico Veríssimo Incidente em Antares 1971 CON ROMANCE ericov05.r 

138 Pedro Nava Baú de Ossos 1972 CON ROMANCE pedron01.r 

139 Rubem Fonseca O Caso Morel 1973 CON ROMANCE rubemf03.r 

140 Lygia Fagundes Teles As Meninas 1973 CON ROMANCE lygiaf03.r 

141 Moacyr Scliar O exército de um homem só 1973 CON ROMANCE moacyr01.r 

142 Chico Buarque de Holanda Fazenda Modelo 1974 CON ROMANCE chicob01.r 

143 Rubem Fonseca Feliz Ano Novo 1975 CON ROMANCE rubemf04.r 

144 Raduan Nassar Lavoura Arcaica 1975 CON ROMANCE raduan01.r 

145 João Simões Lopes Neto Contos Gauchescos 1976 CON CONTO joaosi01.c 

146 Clarice Lispector A Hora da Estrela 1977 CON ROMANCE claric04.r 

147 Jorge Amado Tieta do Agreste 1977 CON ROMANCE jorgea08.r 

148 Lygia Fagundes Teles Seminário dos Ratos 1977 CON ROMANCE lygiaf04.r 

149 Moacyr Scliar Mês de cães danados 1977 CON ROMANCE moacyr02.r 
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150 Rubem Fonseca O cobrador 1979 CON ROMANCE rubemf05.r 

151 Fernando Sabino O grande mentecapto 1979 CON ROMANCE fernan02.r 

152 Hilda Hilst Tu não te moves de ti 1980 CON CONTO hildah01.c 

153 Lya Luft As Parceiras 1980 CON ROMANCE lyaluf01.r 

154 Moacyr Scliar O Centauro no Jardim 1980 CON ROMANCE moacyr03.r 

155 Pedro Nava Galo-das-Trevas 1981 CON ROMANCE pedron02.r 

156 Carlos Drummond de Andrade Contos Plausíveis 1981 CON CONTO drummo02.c 

157 Cristóvão Tezza O Terrorista Lírico 1981 CON ROMANCE cristo01.r 

158 Ignácio de Loyola Brandão Não Verás País Nenhum 1981 CON ROMANCE loyola01.r 

159 Luís Fernando Veríssimo O Analista de Bagé 1981 CON ROMANCE luisfe01.r 

160 Moacyr Scliar Max e os felinos 1981 CON ROMANCE moacyr02.r 

161 Caio Fernando Abreu Morangos Mofados 1982 CON CONTO caiofe02.c 

162 Hilda Hilst A obscena senhora D 1982 CON ROMANCE hildah02.r 

163 Luís Fernando Veríssimo A Mesa Voadora 1982 CON CRÔNICA luisfe02.cr 

164 Luís Fernando Veríssimo Sexo na cabeça 1982 CON CRÔNICA luisfe03.cr 

165 Marcelo Rubens Paiva Feliz Ano Velho 1982 CON ROMANCE marcel01.r 

166 Rubem Fonseca A Grande Arte 1983 CON ROMANCE rubemf06.r 

167 Moacyr Scliar A estranha nação de Rafael Mendes 1983 CON ROMANCE moacyr05.r 

168 Pedro Bandeira A Droga da Obediência 1984 CON ROMANCE pedrob01.r 

169 João Ubaldo Ribeiro Viva o povo brasileiro 1984 CON ROMANCE joaoub01.r 

170 Lya Luft O Quarto Fechado 1984 CON ROMANCE lyaluf02.r 

171 Pedro Bandeira A Marca de uma Lágrima 1985 CON ROMANCE pedrob02.r 

172 Rubem Braga Recado de Primavera 1985 CON CRÔNICA rubemb02.cr 

173 Ignácio de Loyola Brandão O Beijo Não Vem da Boca 1985 CON ROMANCE loyola02.r 

174 Caio Fernando Abreu Pequenas Epifanias 1986 CON CONTO caiofe03.c 

175 Pedro Bandeira O Elefante Assassino 1987 CON ROMANCE pedrob03.r 

176 Pedro Bandeira Agora Estou Sozinha 1988 CON ROMANCE pedrob04.r 

177 Caio Fernando Abreu Os Dragões não conhecem o Paraíso 1988 CON CONTO caiofe04.c 

178 Cristóvão Tezza Trapo 1988 CON ROMANCE cristo02.r 

179 Paulo Coelho O Alquimista 1988 CON ROMANCE pauloc02.r 

180 João Ubaldo Ribeiro O Sorriso do Lagarto 1989 CON ROMANCE joaoub02.r 

181 Ana Miranda Boca do Inferno 1989 CON ROMANCE anamir01.r 

182 Milton Hatoum Relato de um certo oriente 1989 CON ROMANCE milton01.cr 

183 Rubem Fonseca Agosto 1990 CON ROMANCE rubemf07.r 

184 Paulo Coelho Brida 1990 CON ROMANCE pauloc03.r 

185 Roberto Drummond Hilda Furacão 1991 CON ROMANCE robert01.r 

186 Lygia Fagundes Teles A Estrutura da Bolha de Sabão 1991 CON ROMANCE lygiaf05.r 

187 Rubem Fonseca Romance negro e outras histórias 1992 CON CONTO rubemf08.c 

188 Rachel de Queiroz Memorial de Maria Moura 1992 CON ROMANCE rachel03.r 

189 Paulo Coelho As Valkírias 1992 CON ROMANCE pauloc04.r 

190 João Gilberto Noll Harmada 1993 CON ROMANCE gilber01.r 
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191 Paulo Coelho Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e 
Chorei 1994 CON ROMANCE pauloc05.r 

192 Luís Fernando Veríssimo Comédias da Vida Privada 1994 CON CRÔNICA luisfe04.cr 

193 Rubem Fonseca O buraco na parede 1995 CON ROMANCE rubemf09.r 

194 Caio Fernando Abreu Ovelhas Negras 1995 CON CONTO caiofe05.c 

195 João Ubaldo Ribeiro Um brasileiro em Berlim 1995 CON ROMANCE joaoub3.r 

196 Carlos Heitor Cony O Piano E A Orquestra 1996 CON ROMANCE carlos04.r 

197 Paulo Coelho O Monte Cinco 1996 CON ROMANCE pauloc06.r 

198 Paulo Lins Cidade de Deus 1997 CON ROMANCE paulol01.r 

199 Rubem Fonseca E do meio do mundo prostituto só 
amores guardei ao meu charuto 1997 CON ROMANCE rubemf10.r 

200 Rubem Fonseca Histórias de amor 1997 CON ROMANCE rubemf11.r 

201 Alberto Mussa Elegbara 1997 CON CONTO albert01.c 

202 João Ubaldo Ribeiro O feitiço da Ilha do Pavão 1997 CON ROMANCE joaoub04.r 

203 Moacyr Scliar A majestade do Xingu 1997 CON ROMANCE moacyr06.r 

204 Rubem Fonseca A confraria dos espadas 1998 CON ROMANCE rubemf12.r 

205 Paulo Coelho Veronika Decide Morrer 1998 CON ROMANCE pauloc07.r 

206 João Ubaldo Ribeiro A Casa dos Budas Ditosos 1999 CON ROMANCE joaoub05.r 

207 Ana Maria Machado A Audácia dessa Mulher 1999 CON ROMANCE anamac01.r 

208 Moacyr Scliar A mulher que escreveu a Bíblia 1999 CON ROMANCE moacyr07.r 

209 Paulo Mendes Campos O gol é necessário 2000 CON CRÔNICA paulom01.c 

210 Lya Luft Mar de Dentro 2000 CON ROMANCE lyaluf03.r 

211 Mário Prata Os Anjos de Badaró 2000 CON CONTO mariop01.c 

212 Moacyr Scliar Os leopardos de Kafka 2000 CON ROMANCE moacyr08.r 

213 Paulo Coelho O Demônio e a Srta. Prym 2000 CON ROMANCE pauloc08.r 

214 Milton Hatoum Dois Irmãos 2000 CON ROMANCE milton02.cr 

215 Rubem Fonseca Secreções, excreções e desatinos 2001 CON CONTO rubemf13.c 

216 Antônio Torres Meninos, Eu Conto 2001 CON CONTO torres01.c 

217 Rubem Fonseca Pequenas criaturas 2002 CON CONTO rubemf14.c 

218 Ana Miranda Dias & Dias 2002 CON ROMANCE anamir02.r 

219 Caio Fernando Abreu O Melhor de Caio Fernando Abreu 2003 CON CONTO caiofe06.c 

220 Chico Buarque de Holanda Budapeste 2003 CON ROMANCE chicob02.r 

221 Lya Luft Perdas e Ganhos 2003 CON ROMANCE lyaluf04.r 

222 Paulo Coelho Onze Minutos 2003 CON ROMANCE pauloc09.r 

223 Cristóvão Tezza O fotógrafo 2004 CON ROMANCE cristo03.r 

224 João Gilberto Noll Lorde 2004 CON ROMANCE gilbert02.r 

225 Mário Prata Diário de Magro 2004 CON ROMANCE mariop02.r 

226 Rubem Fonseca Mandrake, a Bíblia e a Bengala 2005 CON ROMANCE rubemf15.r 

227 Milton Hatoum Cinzas do norte 2005 CON ROMANCE milton03.cr 

228 Rubem Fonseca Ela e outras mulheres 2006 CON CONTO rubemf16.c 

229 Lya Luft Em outras Palavras 2006 CON ROMANCE lyaluf05.r 

230 Paulo Coelho A Bruxa de Portobello 2006 CON ROMANCE pauloc10.r 

231 Cristóvão Tezza O filho eterno 2007 CON ROMANCE cristo04.r 
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232 Caio Fernando Abreu Onde Andará Dulce Veiga? 2008 CON ROMANCE caiofe07.r 

233 Lya Luft O Silêncio dos Amantes 2008 CON ROMANCE lyaluf06.r 

234 Mário Prata Purgatório - A Verdadeira História de 
Dante e Beatriz 2008 CON ROMANCE mariop03.r 

235 Moacyr Scliar Manual da paixão solitária 2008 CON ROMANCE moacyr09.r 

236 Milton Hatoum Órfãos do Eldorado 2008 CON ROMANCE milton04.cr 

237 Reinaldo Moraes Pornopopéia 2009 CON ROMANCE reinal01.r 

238 Rubem Fonseca O seminarista 2009 CON ROMANCE rubemf17.r 

239 Bernardo Carvalho O Filho da Mãe 2009 CON ROMANCE bercar01.r 

240 Chico Buarque de Holanda Leite Derramado 2009 CON ROMANCE chicob03.r 

241 João Ubaldo Ribeiro O rei da noite 2009 CON ROMANCE joaoub06.r 

242 Marina Colasanti Um Espinho de Marfim 2009 CON ROMANCE marina01.r 

243 Eduardo Spohr A Batalha do Apocalipse 2010 CON ROMANCE eduard01.r 

244 Moacyr Scliar Eu vos abraço, milhões 2010 CON ROMANCE moacyr7.r 

245 Paulo Coelho O Aleph 2010 CON ROMANCE pauloc11.r 

246 Angela Dutra de Menezes A tecelã de sonhos 2011 CON ROMANCE angela01.r 

247 Cristóvão Tezza Beatriz 2011 CON CONTO cristo05.c 

248 Eduardo Spohr Filhos do Éden: Herdeiros de Atlântida 2011 CON ROMANCE eduard02.r 

249 Alberto Mussa O senhor do lado esquerdo 2011 CON ROMANCE albert02.r 

250 Luís Fernando Veríssimo Em Algum Lugar do Paraíso 2011 CON CRÔNICA luisfe05.cr 

251 Ana Maria Machado Contos 2012 CON CONTO anamac02.c 

252 Luís Fernando Veríssimo Diálogos Impossíveis 2012 CON CRÔNICA luisfe06.cr 

253 Lya Luft O Tigre Na Sombra 2012 CON ROMANCE lyaluf07.r 

254 Lygia Fagundes Teles Um Coração Ardente 2012 CON CONTO lygiaf06.c 

255 Marcelo Rubens Paiva As Verdades Que Ela Não Diz 2012 CON CONTO marcel02.c 

256 Rubem Fonseca Amálgama 2013 CON CRÔNICA rubemf18.cr 

257 Bernardo Carvalho Reprodução 2013 CON ROMANCE bercar02.r 

258 Eduardo Spohr Filhos do Éden: Anjos da Morte 2013 CON ROMANCE eduard03.r 

259 Milton Hatoum Um Solitário à Espreita 2013 CON CRÔNICA milton05.cr 

260 Reinaldo Moraes O Cheirinho do Amor 2014 CON CRÔNICA reinal02.cr 

261 Carlos Heitor Cony Vera Verão 2014 CON ROMANCE carlos05.r 

   Fonte: O autor 

 

TABELA 5 – DADOS GERAIS DO COLIBRA 

ELEMENTO QUANTIDADE 

Obras 261 

Capítulos 7399 

Word Types 192562 

Word Tokens 14960200 
Fonte: O autor 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
 

Classificação Funcional Quant. Var. % 
Verbos 26 29,89% 

Pronome 12 13,79% 
Adjetivos 11 12,64% 

Nomes 10 11,49% 
Advérbios 8 9,20% 
Conjun. 8 9,20% 
Oração 7 8,05% 
Modais 3 3,45% 
Artigos 2 2,30% 

Marcadores 0 0,00% 
Contrações 0 0,00% 

Sujeitos 0 0,00% 
Fonte: O autor   

TABELA 7 – COMPARAÇÃO ENTRE A D1 DO COLIBRA E AS DIMENSÕES DO 
CBVR 
 

Dimensão Nomes / Definições Relacionadas D1 
CBVR 4 Discurso Procedural 71% 
CBVR 5(-) Orientação do Tempo para o Passado 67% 
CBVR 3(-) Produção com Foco Informacional 67% 
CBVR 5 Orientação do Tempo para o Futuro 56% 
CBVR 2 Argumentação 53% 
CBVR 1(-) Letramento 50% 
CBVR 6 Discurso Relatado 44% 
CBVR 1   Oralidade 40% 
CBVR 6(-) (Registros como Bula, Receita ...) 25% 
CBVR 3 Produção com Envolvimento 8% 

Fonte: O autor   
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TABELA 8 – DADOS DA DIMENSÃO 1 
 

Var. Definição Score Var. Definição Score 

advnao advérbio não 0.90484 clinfadj oração infinitiva regida por adjetivo  0.72106 

advfact advérbio factível 0.87452 vbfacil verbo de facilitação 0.71941 

nabst substantivo abstrato  0.87316 vbsubpres verbo subjunctivo no presente 0.71677 

advcmpd advérbio composicional  0.87092 adjpost adjetivo pós-modificador  0.70518 

advcomp advérbio de comparação 0.86693 vbcomm verbo de comunicação 0.70265 

vbexist verbo existencial 0.86606 vbspchque 
instância verbal “que” em oração de 
fala 0.66671 

clnsbjc 
oração com substantivo como 
sujeito 0.86390 prn2obl 

pronome em segunda pessoa no 
oblíquo 0.66487 

cjcond 
conjunção subordinativa 
condicional  0.86175 adjpre adjetivo premodificador atributivo  0.66164 

nqtty substantivo quantificador 0.85801 vbcausinf 
instância verbal informativa em 
oração causal  0.66099 

advtime advérbio de tempo 0.85772 vbimp verbo imperativo 0.66012 

ncogn substantivo de cognição  0.84608 advsplit advérbio auxiliar de divisão 0.65137 

vbserestar verbo principal ser e estar 0.84370 vbfutpret verbo no futuro do pretérito 0.62472 

vbaux verbo auxiliar  0.83939 clinfadjease 
oração infinitiva regida por adjetivo 
de facilidade ou dificuldade 0.62130 

vbpfaspct verbo de aspecto perfeito  0.83633 nfactlinf 
Instância nominal informativa de 
oração factual  0.61454 

advampl advérbio amplificador 0.83557 vbfutpres verbo no futuro do presente 0.60446 

vbsubfut verbo subjuntivo no futuro 0.83141 mdconseguir modal conseguir  0.60417 

vbocc verbo de ocorrência 0.82622 adjsup adjetivo superlativo 0.60092 

nanim substantivo animado 0.82408 vbdesrque 
instância verbal que em oração de 
desejo  0.58825 

cjcoorcls 
conjunção de período 
coordinativo 0.82237 prn2plusubj 

pronome na segunda pessoa do 
plural em posição de sujeito 0.58313 

prnqtf pronomes quantificadores 0.81911 adjattiinf 
instância adjetiva infinitiva em  
oração atitudinal  0.57936 

nconc nomes concretos 0.81523 nliklhque 
instância nominal em oração com 
“que” de semelhança  0.57665 

vb3 verbos em terceira pessoa  0.81143 prnqualcujo pronome relativo “qual” e “cujo”  0.56872 

adjrela adjetivi relacional  0.80595 mdprecisar modal precisar  0.56297 

vbpast verbo no passado 0.80491 objprnrare pronome raro como objeto 0.55528 

cjcoor conjunção coordenativa 0.79628 vbaspct verbo de aspecto 0.54842 

vinfpers verbo impessoal infinitivo  0.79263 prn1obl pronome oblíquo em 1ª pessoa  0.54462 

vbinf verbo infinitivo 0.79081 prn1plusubj 
pronome na 1ª pessoa do plural em 
posição de sujeito  0.53836 

mdpoder modal poder  0.78068 clqueadjeval 
oração com “que” regida por 
adjetivo de avaliação  0.52707 

cjcncl 
conjunção coordenativa 
conclusiva  0.78052 nfactlque 

instância nominal “que” em oração 
factual  0.52349 

prnnomsubj 
pronome nominal em posição 
de sujeito 0.77793 adjfactque 

instância adjetiva “que” em oração 
factível  0.52298 

vbpastprt verbo passado particípio 0.77243 cjcnfm 
conjunção subordinativa 
conformativa 0.50746 

nominlz nominalização 0.76500 adjattique 
instância adjetiva “que” em oração 
atitudinal 0.50256 

artdef artigo definido 0.76231 prn2sngsubj 
pronome na 2ª pessoa do singular 
em posição de sujeito 0.49244 

cjcncsv 
conjunção subordinativa 
concessiva  0.75883 nnonfcinf 

instância nominal infinitiva em 
oração não-factual  0.47214 
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vbcognque 
instância verbal em oração 
cognitiva com “que”  0.75530 clqueadjease 

oração com “que” regida por 
adjetivo de facilidade e dificuldade  0.45906 

clqueeadv 
oração com  “que” regida por 
advérbio 0.75488 adjaffi adjetivo de afiliação  0.45383 

vbimpf verbo no pretérito imperfeito 0.75390 clsepass oração com “se” passiva 0.44960 

vbprog verbo progressivo 0.74719 vbprobinf 
Instância verbal em oração infinitiva 
de probabilidade  0.41749 

adjattr adjetivo attributivo 0.74567 adjliklque 
instância adjectiva “que” oração de 
semelhança  0.39392 

advlikl advérbio de semelhança 0.74478 vb2 verbo em segunda pessoa 0.39198 

prnposs pronome possessivo 0.73629 cjprop 
conjunção subordinativa 
proporcional  0.36624 

cjou conjunção coordenativa “ou”  0.73158 adjliklinf 
Instância adjectiva em oração 
infinitiva de similaridade  0.32476 

prnrelprep 
pronome relativo precedido 
por preposição 0.73088      

artindef artigo indefinido 0.72762       

prn3obl pronome oblíquo em 3ª pessoa  0.72217       
Fonte: O autor   

TABELA 9 – DE DISTRIBUIÇÃO PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
 

Classificação Funcional Quant. Var. % 
Verbos 8 24,39% 

Advérbios 8 21,95% 
Orações 7 4,88% 
Nomes 6 4,88% 

Adjetivos 5 9,76% 
Conjunções 4 12,20% 

Modais 3 14,63% 
Pronomes 2 7,32% 
Contração 0 0% 

Sujeito 0 0% 
Artigos 0 0% 

Fonte: O autor   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

184   

TABELA 10 –  DE COMPARAÇÃO ENTRE A D2 DO COLIBRA E AS DIMENSÕES DO 
CBVR 
 

Dimensão Nomes / Definições Relacionadas D2 
CBVR 6(-) (Registros como Bula, Receita ...) 50% 
CBVR 6 Discurso Relatado 44% 
CBVR 5(-) Orientação do Tempo para o Passado 33% 
CBVR 1   Oralidade 31% 
CBVR 3   Discurso Envolvido 25% 
CBVR 2 Argumentação 24% 
CBVR 1(-) Letramento 21% 
CBVR D4 Discurso Procedural 14% 
CBVR 3(-) Produção com Foco Informacional 0% 
CBVR 5 Orientação do Tempo para o Futuro 0% 

Fonte: O autor   

TABELA 11 – DADOS DA DIMENSÃO 2 
 

Variável  Cargas 
focusmkr marcador de foco  0.96837 

advmanner advérbio de modo  0.96764 

discmrkr advérbios marcadores de discurso  0.96329 

prn1sngsubj Pronome em 1ª pess. do sing. em posição de sujeito 0.96031 

vbdesrinf verbo infinitivo de desejo 0.95794 

advemph advérbio de ênfase 0.94105 

adjsize adjetivo de tamanho 0.93724 

vbsubpast verbo subjuntivo no passado 0.93694 

vb1 verbo em primeira pessoa 0.93204 

mdter modal ter 0.92868 

prnque pronome relativo que 0.9255 

vbment verbo mental 0.92474 

advlong advérbio longo 0.91901 

cjsub conjunção subordinada 0.91816 

cjadd conjunção coordenativa aditiva 0.91796 

vbproginf verbo infinitivo progressivo 0.90909 

adjeval adjetivo avaliativo 0.90456 

advints advérbio intensidade 0.90071 

clinfprp preposição controlada por oração red. de infinitiv. 0.89312 

adjpred adjetivo predicativo 0.8908 

nplac substantivo de lugar 0.86122 

vbcogninf verbo infinitivo com função cognitiva 0.8458 
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clpostnom modificador pós-nominal passivo 0.83769 

vbprogphr verbo progressivo frasal 0.82027 

nominlzsubj nominalização na posição de sujeito 0.79631 

clqueeprp conjunção que preposicional em subordinação 0.78395 

mdhaver verbo modal haver 0.77783 

cjadv conjunção coordenada adversativa 0.77053 

advdown advérbio descendente 0.76775 

nattitinf substantivo de atitude 0.76765 

advneg advérbio negativo (exceto não) 0.74399 

advatt advérbio atitudinal 0.74165 

advhedg advérbio de proximidade 0.71674 

adjtime adjetivo de tempo 0.69669 

mdparecer verbo modal parecer 0.69606 

adjtopi adjetivo tópico 0.6836 

clinfadjwill cláusula infinitiva de adjetivo de vontade 0.67373 

nattitque substantivo de atitude em oração com que 0.61192 

clqueeadj conjunção de oração restritiva adjetiva 0.61018 

nprop substantivo próprio 0.59284 

cjfinal conjunção subordinada final 0.56855 

clinfadjaff cláusula infinitiva de adjetivo afetivo 0.56616 

clinfadjeval cláusula infinitiva de avaliação adjetiva 0.50223 

nliklhinf substantivo em posição oracional de probabilidade 0.47504 

vbcausque verbo acompanhado de que em oração causal 0.41509 
Fonte: O autor   

TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO PRELIMINAR DAS VARIÁVEIS FUNCIONAIS 
 

Classificação Funcional Quant. Var. % 
Advérbios 10 24,39% 

 Verbos 9 21,95% 
 Nomes 2 4,88% 

 Pronomes 2 4,88% 
 Conjunções 4 9,76% 
 Adjetivos 5 12,20% 
 Orações 6 14,63% 

 Modalizadores 3 7,32% 
Fonte: O autor   
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TABELA 13 – COMPARAÇÃO ENTRE A D3 DO COLIBRA E AS DIMENSÕES DO 
CBVR 
 

Dimensão Nomes / Definições Relacionadas D3 
CBVR 3 Produção com Envolvimento 42% 
CBVR 5 Orientação do Tempo para o Futuro 22% 
CBVR 4 Discurso Procedural 14% 
CBVR 1(-) Letramento 14% 
CBVR 1   Oralidade 14% 
CBVR 6 Discurso Relatado 11% 
CBVR 5(-) Orientação do Tempo para o Passado 0% 
CBVR 3(-) Produção com Foco Informacional 0% 
CBVR 2 Argumentação 0% 
CBVR 6(-) (Registros como Bula, Receita ...) 0% 

Fonte: O autor   

TABELA 14 – DADOS DA DIMENSÃO 3 
 
Variáveis Descrição Cargas 

ncomp substantivo composto 0.99395 
prn3sngsubj pronome na posição do sujeito na terceira pessoa do singular 0.98606 
clpassless oração passiva sem agente 0.98089 
clpasspor oração passiva com por 0.97868 

ntech substantivo técnico 0.97754 
adjcolr adjetivo cor 0.97074 

advnonf advérbio não factual 0.95783 
cjtemp conjunção subordinada temporal 0.95658 
contrac contrações verbais 0.95152 

mddever Dever modal 0.94231 
subjdrop verbo com sujeito oculto 0.94198 
cjcoorphr conjunção coordenativa frasal 0.9349 

vbpubl verbo público 0.92745 
vbindic verbo indicativo 0.9225 
vbpriv verbo privado 0.91642 
vbpres verbo no presente 0.91491 
cjcaus conjunção subordinando causal 0.91101 
vbsua verbo suasivo 0.88168 
advpl advérbio de lugar 0.85871 
vbact ação verbal 0.81959 

prndem pronome demonstrativo 0.81687 
prn3plusubj pronome na terceira pessoa plural em posição do sujeito 0.8035 
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clqueevb verbo em oração subordinativa 0.79834 
adjfactinf adjetivo informacional em cláusula factivo 0.7892 

vbfutir verbo ir no futuro 0.75157 
vbplupf verbo no pretérito perfeito no plural 0.72295 
ngrpi substantivo grupo instituição 0.57251 

Fonte: O autor   

TABELA 15 – VISÃO GERAL DAS CORRENTES LITERÁRIAS BRASILEIRAS 

Correntes Literárias Início Fim 

Romantismo (1ª Geração - Fase Indianista) 1836 1852 
.................... (2ª Geração - Fase Ultrarromântica) 1853 1869 
.................... (3ª Geração - Fase Condoreira) 1870 1880 
Realismo e Naturalismo  1881 1902 
Pré-Modernismo  1902 1922 
Modernismo (1ª Geração - Fase Heróica) 1922 1930 
.................... (2ª Geração - Fase de Consolidação) 1930 1945 
.................... (3ª Geração - Fase Pós-Moderna) 1945 1978 

Tendências Contemporâneas  
1978 

  ***  
Fonte: O autor   

TABELA 16 – DISTRIBUIÇÃO DAS OBRAS NOS POLOS DAS DIMENSÕES 
 

Escores Obras % Ênfase 

POSITIVOS 88 36% Dimensão 3 

NEGATIVOS 159 64% Dimensões 1 e 2 
Fonte: O autor  
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TABELA 17 – TRANSCURSÕES DA LITERATURA DE 1844 A 2014 

Transcursão Início Fim Dur./Anos Obras F1 F2 F3 
1ª 1844 1852 9 4 289.349.239 152.743.540 649.867.444 

2ª 1855 1870 16 14 -194.116.481 -118.561.327 -700.847.066 

3ª 1870 1881 12 21 374.266.155 80.845.027 824.762.134 

4ª 1887 1888 2 8 -99.437.907 -51.176.658 -319.131.031 

5ª 1890 1891 2 3 144.977.793 84.775.768 309.193.600 

6ª 1893 1896 4 6 -101.326.856 -56.857.593 -358.821.864 

7ª 1899 1902 4 5 112.169.953 61.584.972 301.514.759 

8ª 1903 1933 31 23 -456.788.628 -193.680.750 -1.457.859.475 

9ª 1934 1937 4 8 122.456.194 76.102.887 400.611.516 

10ª 1938 1944 7 7 -125.213.250 -53.480.744 -308.215.490 

11ª 1946 1954 9 10 206.985.351 98.069.199 703.189.157 

12ª 1956 1981 27 49 -316.727.123 -153.878.040 -814.208.101 

13ª 1982 1985 4 13 159.441.317 75.060.652 418.654.758 

14ª 1985 1988 4 6 -119.992.676 -61.127.784 -405.045.958 

15ª 1989 1992 4 9 198.104.744 111.925.562 789.079.935 

16ª 1993 2005 13 32 -446.453.728 -239.956.275 -1.381.684.597 

17ª 2006 2010 5 15 131.122.833 44.506.692 416.042.083 

18ª 2011 2014 4 14 -72.342.487 -37.805.642 -147.369.164 
Fonte: O autor   

TABELA 18 – ESCORES POR DIMENSÃO – 1ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1844 -13.533.208 -4.931.060 -56.906.016 

1845 202.747.589 102.079.784 507.754.779 

1848 81.875.004 40.851.659 171.611.734 

1852 18.259.854 14.743.157 27.406.947 
Fonte: O autor   

TABELA 19  – AUTORES E OBRAS – 1ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 
Joaquim Manuel de Macedo A Moreninha 1844 

Joaquim Manuel de Macedo O Moço Loiro 1845 

Joaquim Manuel de Macedo Os Dois Amores 1848 

Manuel Antônio de Almeida Memórias de um Sargento de Milícias 1852 
 Fonte: O autor   
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TABELA 20 – ESCORES POR DIMENSÃO – 2ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1855 5.188.649 -6.341.174 -31.061.139 

1856 -62.736.007 -35.920.946 -204.688.440 

1857 8.931.766 -0.387111 29.632.573 

1862 -22.168.057 -14.683.075 -85.431.049 

1864 -40.674.701 -18.628.139 -121.686.011 

1865 -75.449.667 -40.575.561 -230.637.751 

1869 -7.208.464 -2.412.432 -56.975.249 
Fonte: O autor   

TABELA 21 – AUTORES E OBRAS – 2ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 
 

Álvares de Azevedo 
 

Noite na Taverna 
 

1855 

José de Alencar Cinco Minutos 1856 

José de Alencar A viuvinha 1857 

José de Alencar O guarani 1857 

José de Alencar Lucíola 1862 

José de Alencar Diva 1864 

José de Alencar Iracema 1865 

Joaquim Manuel de Macedo A Luneta Mágica 1869 

Joaquim Manuel de Macedo As Vítimas-Algozes 1869 

Bernardo Guimarães O Ermitão de Muquém 1869 
Fonte: O autor   
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TABELA 22 – ESCORES POR DIMENSÃO – 3ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1870 1.639.465 2.588.725 -0.4325422 

1871 29.944.410 16.996.476 107.823.791 

1872 11.945.183 8.702.140 -0.2300462 

1874 -76.301.356 -41.149.879 -239.349.070 

1875 34.354.433 16.593.872 90.394.106 

1876 7.767.616 0.179801 -20.752.335 

1878 22.529.162 9.917.157 34.772.346 

1879 191.595.614 -16.396.090 388.593.615 

1880 -39.401.578 -20.736.157 -147.146.427 

1881 46.586.810 25.674.299 178.359.663 

1882 -44.410.621 -23.556.549 -139.730.472 

1884 27.389.046 10.895.094 142.075.213 

1885 160.627.971 91.315.939 429.721.704 
Fonte: O autor   

TABELA 23 – AUTORES E OBRAS – 3ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Joaquim Manuel de Macedo As Mulheres de Mantilha 1870 

Machado de Assis Contos Fluminenses 1870 

José de Alencar O gaúcho 1870 

José de Alencar A pata da gazela 1870 

José de Alencar O tronco do ipê 1871 

José de Alencar Til 1871 

Bernardo Guimarães O Seminarista 1872 

Visconde de Taunay Inocência 1872 

Machado de Assis Ressurreição 1872 

Machado de Assis A Mão e a Luva 1874 

José de Alencar Ubirajara 1874 

Machado de Assis A Chinela Turca 1875 

José de Alencar O sertanejo 1875 

José de Alencar Senhora, 1875 1875 
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Bernardo Guimarães A Escrava Isaura 1875 

Franklin Távora O Cabeleira 1876 

Machado de Assis Helena 1876 

Joaquim Manuel de Macedo Memórias da Rua do Ouvidor 1878 

Franklin Távora O matuto 1878 

Franklin Távora Lourenço 1878 

Machado de Assis Iaiá Garcia 1878 

Franklin Távora O sacrifício 1879 

Aluísio Azevedo Uma Lágrima de Mulher 1880 

Aluísio Azevedo O Mulato 1881 

Machado de Assis Memórias Póstumas de Brás Cubas 1881 

Machado de Assis Papéis Avulsos 1882 

Aluísio Azevedo Aos Vinte Anos 1884 

Aluísio Azevedo Casa de Pensão 1884 

Machado de Assis Casa Velha 1885 
Fonte: O autor   

TABELA 24 – DE ESCORES POR DIMENSÃO – 4ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1887 -56.373.010 -29.184.988 -188.898.732 
1888 -43.064.897 -21.991.670 -130.232.299 

Fonte: O autor   

TABELA 25 – AUTORES E OBRAS – 4ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Pardal Mallet Hóspede 1887 

Aluísio Azevedo O Homem 1887 

Júlio Ribeiro A Carne 1888 

Raul Pompéia O Ateneu 1888 
Fonte: O autor   
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TABELA 26 – ESCORES POR DIMENSÃO – 5ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1890 77.466.241 41.386.740 157.952.060 

1891 67.511.552 43.389.028 151.241.540 
Fonte: O autor   

TABELA 27 – AUTORES E OBRAS – 5ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Aluísio Azevedo O Cortiço 1890 

Aluísio Azevedo O Coruja 1890 

Machado de Assis Quincas Borba 1891 
Fonte: O autor   

TABELA 28 – ESCORES POR DIMENSÃO – 6ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1893 -13.030.270 -6.278.998 -45.075.412 

1894 -25.584.556 -17.375.141 -97.075.898 

1895 -45.713.792 -23.829.552 -142.850.390 

1896 -16.998.238 -9.373.902 -73.820.164 
Fonte: O autor   

TABELA 29 – AUTORES E OBRAS – 6ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Adolfo Caminha A Normalista 1893 

José de Alencar Encarnação 1893 

Artur Azevedo Contos fora de moda 1894 

Adolfo Caminha No País dos Ianques 1894 

Adolfo Caminha Bom Crioulo 1895 

Adolfo Caminha Tentação 1896 
Fonte: O autor   
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TABELA 30 – ESCORES POR DIMENSÃO – 5ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1899 64.135.356 37.509.711 196.371.655 

1902 48.034.597 24.075.261 105.143.104 
Fonte: O autor   

TABELA 31 – AUTORES E OBRAS – 7ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Inglês de Sousa O missionário 1899 

Coelho Neto A Conquista 1899 

Machado de Assis Dom Casmurro 1899 

Euclides da Cunha Os Sertões 1902 

Graça Aranha Canaã 1902 
Fonte: O autor   

TABELA 32 – ESCORES POR DIMENSÃO – 5ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1903 -0.452818 -1.298.368 -29.239.454 

1904 -29.446.350 -19.564.207 -114.721.483 

1906 -31.871.300 -15.815.577 -108.868.057 

1908 -32.004.522 -21.109.529 -116.427.950 

1909 -7.537.424 -3.725.297 -13.532.497 

1911 -24.741.268 -13.121.395 -67.482.151 

1915 28.727.008 12.724.482 51.407.112 

1918 -39.284.576 -20.052.140 -138.103.953 

1919 -29.348.044 -17.851.953 -91.745.774 

1920 2.001.648 4.244.951 25.118.622 

1923 -17.834.030 -9.995.704 -51.957.787 

1924 -70.641.266 -33.333.340 -204.058.659 

1926 -0.968594 -3.903.980 -38.889.294 

1927 -61.684.647 -32.085.568 -200.466.177 

1928 -19.139.979 -12.381.926 -47.390.844 

1930 -26.537.347 -14.445.756 -110.213.753 
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1932 -53.118.806 -26.069.382 -144.274.775 

1933 -44.327.725 34.103.939 -57.012.601 
Fonte: O autor  

TABELA 33 – AUTORES E OBRAS – 8ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Domingos Olímpio Luzia-Homem 1903 

Machado de Assis Esaú e Jacó 1904 

Coelho Neto Turbilhão 1906 

Machado de Assis Relíquias da Casa Velha 1906 

Machado de Assis Memorial de Aires 1908 

Lima Barreto 
Recordações do Escrivão Isaías 

Caminha 
1909 

Coelho Neto Mistério do Natal 1911 

Lima Barreto Triste Fim de Policarpo Quaresma 1911 

Lima Barreto Numa e a Ninfa 1915 

Monteiro Lobato Urupês 1918 

Monteiro Lobato Cidades mortas 1919 

Lima Barreto Histórias e Sonhos 1920 

Lima Barreto Os Bruzundangas 1923 

Oswald de Andrade 
Memórias Sentimentais de João 

Miramar 
1924 

Monteiro Lobato 
O Presidente Negro / O choque das 

Raças 
1926 

Antônio de A. Machado Brás, Bexiga e Barra Funda 1927 

Mário de Andrade Amar, Verbo Intransitivo 1927 

Mário de Andrade Macunaíma 1928 

Rachel de Queiroz O quinze, romance 1930 

José Lins do Rego Menino de engenho 1932 

Graciliano Ramos Caetés 1933 

Oswald de Andrade Serafim Ponte Grande 1933 

Érico Veríssimo Clarissa 1933 
Fonte: O autor  



 

195   

TABELA 34 – ESCORES POR DIMENSÃO – 9ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1934 95.030.076 57.072.220 237.544.070 

1935 11.165.482 8.581.884 78.871.387 

1936 6.040.694 4.844.935 45.244.840 

1937 10.219.942 5.603.848 38.951.219 
Fonte: O autor (considera-se F1–Azul, F2–Laranja e F3–Cinza) 

TABELA 35 – AUTORES E OBRAS – 9ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Graciliano Ramos São Bernardo 1934 

Jorge Amado Jubiabá 1935 

Dyonelio Machado Os ratos 1935 

Érico Veríssimo Caminhos cruzados 1935 

Graciliano Ramos Angústia 1936 

Jorge Amado Mar morto 1936 

Jorge Amado Capitães da areia 1937 

Cyro dos Anjos O amanuense Belmiro 1937 
Fonte: O autor   

TABELA 36 – ESCORES POR DIMENSÃO – 10ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1938 -53.586.250 -30.588.331 -169.719.713 

1939 -23.557.503 -4.473.281 -91.126.023 

1940 -27.091.694 -13.785.045 -64.812.178 

1943 -15.838.898 -2.631.665 17.442.424 

1944 -5.138.905 -2.002.422 0.8367126 
Fonte: O autor   
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TABELA 37 – AUTORES E OBRAS – 10ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Graciliano Ramos Vidas Secas 1938 

Érico Veríssimo Olhai os lírios do campo 1938 

Rachel de Queiroz As Três Marias 1939 

Murilo Rubião Obra Completa 1940 

Jorge Amado Terras do Sem-Fim 1943 

José Lins do Rego Fogo morto 1943 

Rubem Braga O conde e o passarinho 1944 
Fonte: O autor   

 

TABELA 38 – ESCORES POR DIMENSÃO – 11ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1946 0.581154 11.496.027 0.4531960 

1948 43.041.361 27.850.228 203.221.250 

1949 8.041.946 0.021410 -0.4931568 

1950 -9.195.798 -7.670.083 -21.573.741 

1951 27.176.403 10.038.658 69.421.137 

1953 127.134.118 50.759.184 412.420.095 

1954 10.787.321 5.595.185 39.700.416 
Fonte: O autor   
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TABELA 39 – AUTORES E OBRAS – 11ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Guimarães Rosa Sagarana 1946 

Jorge Amado Gabriela, cravo e canela 1948 

Lima Barreto Clara dos Anjos 1948 

José Geraldo Vieira A Ladeira da Memória 1949 

Érico Veríssimo O tempo e o vento 1949 

Ferreira Gullar Melhores Crônicas 1950 

Carlos Drummond de Andrade Contos de Aprendiz 1951 

Nelson Rodrigues A vida como ela é 1951 

Graciliano Ramos Memórias do Cárcere 1953 

Lygia Fagundes Teles Ciranda de Pedra 1954 
Fonte: O autor  

TABELA 40 – ESCORES POR DIMENSÃO – 12ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1956 -40.382.624 -24.860.714 -141.291.993 

1958 -66.849.609 -33.611.984 -219.248.560 

1959 -32.171.536 -16.215.833 -84.905.471 

1960 -32.509.227 -17.759.323 -94.690.388 

1962 -3.795.310 -0.597385 -10.335.901 

1964 -0.641799 0.790390 -31.852.508 

1965 -20.104.866 -9.147.753 -31.420.171 

1966 40.872.399 25.424.966 154.953.972 

1967 3.755.738 1.151.116 0.8200274 

1968 -25.144.514 -12.847.623 -76.517.517 

1969 -27.512.953 -16.122.621 -60.735.097 

1970 -24.654.350 -11.560.702 -61.135.723 

1971 136.234.003 73.948.839 454.619.701 

1972 -45.068.772 -24.772.477 -144.528.158 

1973 -11.391.743 -6.896.775 -12.093.526 

1974 -35.825.204 -17.328.601 -115.858.746 

1975 -25.070.538 -12.994.676 -53.683.627 
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1976 -49.098.715 -25.680.913 -161.303.004 

1977 75.767.378 42.487.209 282.643.000 

1979 -55.051.541 -27.526.291 -152.874.216 

1980 -65.301.777 -33.040.783 -210.864.278 

1981 -13.423.362 -6.523.101 -43.085.890 
Fonte: O autor   

TABELA 41 – AUTORES E OBRAS – 12ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Ariano Suassuna 
A História de amor de Fernando e 

Isaura 
1956 

Campos de Carvalho A Lua vem da Ásia 1956 

Fernando Sabino O encontro marcado 1956 

Guimarães Rosa Grande Sertão: Veredas 1956 

Carlos Heitor Cony O Ventre 1958 

Jorge Amado 
A morte e a morte de Quincas Berro 

d'Água 
1959 

Dalton Trevisan Novelas Nada Exemplares 1959 

Clarice Lispector Laços de Família 1960 

Rubem Braga Ai de ti, Copacabana 1960 

Carlos Heitor Cony Tijolo de Segurança 1960 

Guimarães Rosa Primeiras Estórias 1962 

José Cândido de Carvalho O Coronel e o Lobisomem 1964 

Clarice Lispector A Paixão segundo G.H. 1964 

Carlos Heitor Cony O Ato e o Fato 1964 

Rubem Fonseca A coleira do cão 1965 

Jorge Amado Dona Flor e Seus Dois Maridos 1966 

José J. Veiga A Hora dos Ruminantes 1966 

Osman Lins Nove, Novena 1966 

Antônio Callado Quarup 1967 

Autran Dourado Ópera dos Mortos 1967 

Rubem Braga A Traição das Elegantes 1968 

Rubem Fonseca Lúcia McCartney 1969 
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Autran Dourado O Risco do Bordado 1970 

Caio Fernando Abreu Limite Branco 1970 

Lygia Fagundes Teles Antes do Baile Verde 1970 

Clarice Lispector Felicidade Clandestina 1971 

Ariano Suassuna 
O Romance d'A Pedra do Reino e o 

Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta 
1971 

Érico Veríssimo Incidente em Antares 1971 

Pedro Nava Baú de Ossos 1972 

Rubem Fonseca O Caso Morel 1973 

Lygia Fagundes Teles As Meninas 1973 

Moacyr Scliar O exército de um homem só 1973 

Chico Buarque de Holanda Fazenda Modelo 1974 

Rubem Fonseca Feliz Ano Novo 1975 

Raduan Nassar Lavoura Arcaica 1975 

João Simões Lopes Neto Contos Gauchescos 1976 

Clarice Lispector A Hora da Estrela 1977 

Jorge Amado Tieta do Agreste 1977 

Lygia Fagundes Teles Seminário dos Ratos 1977 

Moacyr Scliar Mês de cães danados 1977 

Rubem Fonseca O cobrador 1979 

Fernando Sabino O grande mentecapto 1979 

Hilda Hilst Tu não te moves de ti 1980 

Lya Luft As Parceiras 1980 

Moacyr Scliar O Centauro no Jardim 1980 

Pedro Nava Galo-das-Trevas 1981 

Carlos Drummond de Andrade Contos Plausíveis 1981 

Cristóvão Tezza O Terrorista Lírico 1981 

Ignácio de Loyola Brandão Não Verás País Nenhum 1981 

Luís Fernando Veríssimo O Analista de Bagé 1981 

Moacyr Scliar Max e os felinos 1981 
Fonte: O autor 
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TABELA 42 – ESCORES POR DIMENSÃO – 13ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1982 24.685.032 10.745.553 91.062.174 

1983 56.649.772 28.407.748 162.653.470 

1984 78.106.513 37.996.449 164.939.114 

1985 0.969316 -2.089.098 -0.1969277 
Fonte: O autor   

TABELA 43 – AUTORES E OBRAS – 13ª TRANSCURSÃO 

 

Autor Obra Ano 

Caio Fernando Abreu Morangos Mofados 1982 

Hilda Hilst A obscena senhora D 1982 

Luís Fernando Veríssimo A Mesa Voadora 1982 

Luís Fernando Veríssimo Sexo na cabeça 1982 

Marcelo Rubens Paiva Feliz Ano Velho 1982 

Rubem Fonseca A Grande Arte 1983 

Moacyr Scliar A estranha nação de Rafael Mendes 1983 

Pedro Bandeira A Droga da Obediência 1984 

João Ubaldo Ribeiro Viva o povo brasileiro 1984 

Lya Luft O Quarto Fechado 1984 

Pedro Bandeira A Marca de uma Lágrima 1985 

Rubem Braga Recado de Primavera 1985 

Ignácio de Loyola Brandão O Beijo Não Vem da Boca 1985 
Fonte: O autor   

TABELA 44 – DE ESCORES POR DIMENSÃO – 14ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1986 -13.931.868 -8.103.496 -60.251.042 

1987 -68.416.013 -34.634.093 -210.679.992 

1988 -37.644.795 -18.390.195 -134.114.924 
Fonte: O autor   
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TABELA 45 – AUTORES E OBRAS – 14ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Caio Fernando Abreu Pequenas Epifanias 1986 

Pedro Bandeira O Elefante Assassino 1987 

Pedro Bandeira Agora Estou Sozinha 1988 

Caio Fernando Abreu 
Os Dragões não conhecem o 

Paraíso 
1988 

Cristóvão Tezza Trapo 1988 

Paulo Coelho O Alquimista 1988 
Fonte: O autor   

TABELA 46 – ESCORES POR DIMENSÃO – 15ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1989 81.932.838 46.914.011 284.327.228 

1990 -4.476.123 -7.222.857 12.813.718 

1991 16.264.145 5.511.808 69.689.447 

1992 104.383.884 66.722.600 422.249.542 
Fonte: O autor   

TABELA 47 – AUTORES E OBRAS – 15ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

João Ubaldo Ribeiro O Sorriso do Lagarto 1989 

Ana Miranda Boca do Inferno 1989 

Milton Hatoum Relato de um certo oriente 1989 

Rubem Fonseca Agosto 1990 

Paulo Coelho Brida 1990 

Roberto Drummond Hilda Furacão 1991 

Lygia Fagundes Teles A Estrutura da Bolha de Sabão 1991 

Rubem Fonseca Romance negro e outras histórias 1992 

Rachel de Queiroz Memorial de Maria Moura 1992 

Paulo Coelho As Valkírias 1992 
Fonte: O autor   
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TABELA 48 – ESCORES POR DIMENSÃO – 16ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

1993 -83.827.727 -45.883.624 -264.373.296 

1994 -65.337.554 -33.189.444 -209.069.132 

1995 -20.203.441 -11.064.281 -55.594.389 

1997 -13.314.727 -8.800.775 -61.784.531 

1998 -39.703.520 -22.374.274 -112.735.290 

1999 -22.060.801 -11.564.381 -98.128.812 

2000 -40.466.220 -21.547.987 -126.984.017 

2001 -17.567.020 -11.032.418 -52.589.802 

2002 -36.432.120 -19.912.404 -106.622.405 

2003 -39.390.588 -20.771.522 -124.857.047 

2004 -34.632.255 -16.402.920 -104.288.570 

2005 -33.517.755 -17.412.245 -64.657.306 
Fonte: O autor   

TABELA 49 – AUTORES E OBRAS – 16ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

João Gilberto Noll Harmada 1993 

Paulo Coelho 
Na Margem do Rio Piedra Eu Sentei e 

Chorei 
1994 

Luís Fernando Veríssimo Comédias da Vida Privada 1994 

Rubem Fonseca O buraco na parede 1995 

Caio Fernando Abreu Ovelhas Negras 1995 

João Ubaldo Ribeiro Um brasileiro em Berlim 1995 

Carlos Heitor Cony O Piano E A Orquestra 1996 

Paulo Coelho O Monte Cinco 1996 

Paulo Lins Cidade de Deus 1997 

Rubem Fonseca 
E do meio do mundo prostituto só 

amores guardei ao meu charuto 
1997 

Rubem Fonseca Histórias de amor 1997 

Alberto Mussa Elegbara 1997 

João Ubaldo Ribeiro O feitiço da Ilha do Pavão 1997 
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Moacyr Scliar A majestade do Xingu 1997 

Rubem Fonseca A confraria dos espadas 1998 

Paulo Coelho Veronika Decide Morrer 1998 

João Ubaldo Ribeiro A Casa dos Budas Ditosos 1999 

Ana Maria Machado A Audácia dessa Mulher 1999 

Moacyr Scliar A mulher que escreveu a Bíblia 1999 

Paulo Mendes Campos O gol é necessário 2000 

Lya Luft Mar de Dentro 2000 

Mário Prata Os Anjos de Badaró 2000 

Moacyr Scliar Os leopardos de Kafka 2000 

Paulo Coelho O Demônio e a Srta. Prym 2000 

Milton Hatoum Dois Irmãos 2000 

Rubem Fonseca Secreções, excreções e desatinos 2001 

Antônio Torres Meninos, Eu Conto 2001 

Rubem Fonseca Pequenas criaturas 2002 

Ana Miranda Dias & Dias 2002 

Caio Fernando Abreu O Melhor de Caio Fernando Abreu 2003 

Chico Buarque de Holanda Budapeste 2003 

Lya Luft Perdas e Ganhos 2003 

Paulo Coelho Onze Minutos 2003 

Cristóvão Tezza O fotógrafo 2004 

João Gilberto Noll Lorde 2004 

Mário Prata Diário de Magro 2004 

Rubem Fonseca Mandrake, a Bíblia e a Bengala 2005 

Milton Hatoum Cinzas do norte 2005 
Fonte: O autor   
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TABELA 50 – ESCORES POR DIMENSÃO – 17ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

2006 82.151.227 25.258.181 228.911.512 

2008 -24.338.988 -13.748.366 -72.092.601 

2009 58.247.428 27.451.215 210.000.492 

2010 15.063.166 5.545.662 49.222.680 
Fonte: O autor   

TABELA 51 – AUTORES E OBRAS – 17ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Rubem Fonseca Ela e outras mulheres 2006 

Lya Luft Em outras Palavras 2006 

Paulo Coelho A Bruxa de Portobello 2006 

Cristóvão Tezza O filho eterno 2007 

Caio Fernando Abreu Onde Andará Dulce Veiga? 2008 

Lya Luft O Silêncio dos Amantes 2008 

Mário Prata 
Purgatório - A Verdadeira 

História de Dante e Beatriz 
2008 

Moacyr Scliar Manual da paixão solitária 2008 

Milton Hatoum Órfãos do Eldorado 2008 

Reinaldo Moraes Pornopopéia 2009 

Rubem Fonseca O seminarista 2009 

Bernardo Carvalho O Filho da Mãe 2009 

Chico Buarque de Holanda Leite Derramado 2009 

João Ubaldo Ribeiro O rei da noite 2009 

Marina Colasanti Um Espinho de Marfim 2009 

Eduardo Spohr A Batalha do Apocalipse 2010 

Moacyr Scliar Eu vos abraço, milhões 2010 

Paulo Coelho O Aleph 2010 
Fonte: O autor   
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TABELA 52 – ESCORES POR DIMENSÃO – 18ª TRANSCURSÃO 

Ano F1 F2 F3 

2011 -15.173.244 -10.163.541 -34.947.465 

2012 -46.630.661 -24.732.983 -123.948.287 

2013 16.698.249 7.356.350 78.838.734 

2014 -27.236.831 -10.265.468 -67.312.146 
Fonte: O autor   

TABELA 53 – AUTORES E OBRAS – 18ª TRANSCURSÃO 

Autor Obra Ano 

Angela Dutra de Menezes A tecelã de sonhos 2011 

Cristóvão Tezza Beatriz 2011 

Eduardo Spohr 
Filhos do Éden: Herdeiros de 

Atlântida 
2011 

Alberto Mussa O senhor do lado esquerdo 2011 

Luís Fernando Veríssimo Em Algum Lugar do Paraíso 2011 

Ana Maria Machado Contos 2012 

Luís Fernando Veríssimo Diálogos Impossíveis 2012 

Lya Luft O Tigre Na Sombra 2012 

Lygia Fagundes Teles Um Coração Ardente 2012 

Marcelo Rubens Paiva As Verdades Que Ela Não Diz 2012 

Rubem Fonseca Amálgama 2013 

Bernardo Carvalho Reprodução 2013 

Eduardo Spohr Filhos do Éden: Anjos da Morte 2013 

Milton Hatoum Um Solitário à Espreita 2013 

Reinaldo Moraes O Cheirinho do Amor 2014 

Carlos Heitor Cony Vera Verão 2014 
Fonte: O autor   
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TABELA 54 – CLUSTERS E TIPOS TEXTUAIS DO COLIBRA 

CLUSTER FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 TIPO DE TEXTO 
1 13.3 9.3 3.9 3 
2 229.8 127.9 76.8 1 
3 114.6 55.1 34.3 2 
4  -44.8  -24.1  -13.8 4 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 


