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EDIÇÃO GENÉTICA D’A GRAMATIQUINHA DA FALA BRASILEIRA 

DE MÁRIO DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 
A transcrição diplomática funde-se à análise documentária do dossiê d’A 

gramatiquinha da fala brasileira, na série Manuscritos Mário de Andrade, no arquivo do 

escritor, no IEB-USP. 

 

Aparato genético 

 

A escritura mostra-se em 3 etapas: 

 

(A): etapa subjacente; 

A: etapa que se completa no texto; 

A
1
: etapa em que as rasuras multiplicam o texto. 

 

A classificação das rasuras, amparada por siglas, demarca: 

 

*  *  substituição 

>  <  supressão 

^  ^  correção 

+  +  acréscimo 

    hesitação 

=  =  confirmação 

#  #  deslocamento 

    deslocamento de parágrafos e trechos (déplacement) 

@  @  alteração na pontuação 

\  \  inversão na ordem do pensamento 

 

 

Siglas 

 

BPG: Bibliografia de leituras iniciadas pra Pancada do ganzá 

MA: Mário de Andrade 

BMA: Biblioteca Mário de Andrade 
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O aparato genético apresenta-se à direita da transcrição; a classificação das etapas da 

escritura mostra-se em itálico, nas cores: verde para a etapa subjacente, azul para a etapa 

que se completa no texto e vermelha para a etapa em que as rasuras multiplicam o texto. 
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512 

Nota de trabalho, fólio 148, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 148. 

 

Transcrição: 

 

   Brasileirismo 

 

Caboclo 

 

              (?) 

 

478, 74 

        22 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº 478: SARMENTO, Alfredo de. Os sertões d’Africa (Apontamentos de viagem), 

edição illustrada com 14 gravuras e um mappa. Prologo de Manuel Pinheiro Chagas. 

Lisboa: Empresa editora de Francisco Arthur da Silva, 1880. (BMA – F/II/a/6) 

P. 22-23 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “Cabouco”, uso de “chave” e cruzeta. à margem 

esquerda trecho. 

“Introducção” 

[...] 

“Fazia parte da expedicção o afamado e poderoso Dembo Cabouco, que tinha o posto de 

coronel, e prestara serviços relevantes sempre que fora necessario castigar ou submetter 

alguns régulos e sobas rebeldes á vassalagem jurada á corôa de Portugal. 

 Cabouco era um velho octogenário, quasi demente, mas terrivel ainda pelo 

prestigio e influencia que exercia sobre o gentio pelo poder dos seus feitiços ou muquixi, 

cuja fama se estendia por todos aquelles vastos sertões. Trajava sempre farda de coronel, 

e comprazia-se narrando, com verdadeiro enthusiasmo gentilico, as campanhas que fizera, 

e as gloriosas façanhas dos seus filhos, nome pomposo que dava a todos aqueles que 

estavam debaixo da jurisdicção do seu sobado. 

 

P. 74 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “Caboucos” e cruzeta à margem esquerda do 

trecho. 

“Feiteceiros e advinhos. Um chinguilamento. Ceremonias fúnebres” 

[...] 

“No funeral dos Dembos Caboucos ha mais uma ceremonia, a qual é só peculiar do seu 

povo. 
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 Quando morre algum dos Dembos, vae toda a gente do seu sobado, homens, 

mulheres e creanças, ao sitio onde se lhe abriu a sepultura, levando cada individuo uma 

pedra que ha de servir para a construcção do mausoleu.”  

[...] 
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Nota de trabalho, fólio 149, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 149. 

 

Transcrição: 

 

   Brasileirismo  

  

[palavra rabiscada]                  (A): > [palavra rabiscada] < 

  

pra quê  

  

  

504, 233  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº504: AZEVEDO, Aluizio. O cortiço. Rio de Janeiro/ Paris: Livraria Garnier, 

1925. (BMA – A/ II/c/18) 

P. 233 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “Pr’a que?” e cruzeta à margem direita do trecho. 

Capítulo “XIV” 

[...] 

.“ – Tenho nada que fallar! Pr’a que? 

– Bom!”  

[...] 

 

Nota da Pesquisa: esta não é a única nota marginal registrada por MA após a leitura d’O 

cortiço. É destacado também o uso do “pra e do “pro” nas paginas 96, 239 e 249. MA 

anotou também, a grafite, em outras páginas do romance, temas que muito lhe 

interessavam, como: brasileirismos, brasileirismos sintáticos, provérbios, verbetes e 

expressões para Dicionário musical brasileiro, questões relacionadas à música e à 

feitiçaria, à medicina popular e ao estudo inacabado Preto. 
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Nota de trabalho, fólio 150, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 150. 

 

Transcrição: 

 

Brasileirismo 

 

Saibo 

 

  Casemiro 

 

n 223 p 144 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação:  

BPG: nº 223: ABREU, Casimiro de. As primaveras, com poesias ineditas do auctor. 

Prologo de F. D. Ramalho Ortigão. 3 ed., Porto: Livraria Chardron, 1909. (BMA – 

A/II/d/61) 

P. 144 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “saibo” e cruzeta à margem esquerda do verso. 

“ Segundo livro – No leito” 

[...] 

“Teu riso a febre me acalma; 

 – Ergue-se viva a minh’alma 

Sorvendo a vida em teus labios  

Como o saibo dos licores, 

E na voz, que é toda amores. 

Como um balsamo bemdito, 

Ouvindo-a eu, pobre palpito, 

Sou feliz e esqueço as dores.” 

 

Nota da Pesquisa: na folha de guarda do livro, há anotações de MA a grafite, que 

focalizam o levantamento de verbetes e as respectivas páginas destes na obra. 

Possivelmente, estas palavras figurariam no Dicionário musical brasileiro. Ainda na folha 

de guarda, encontra-se notas sobre os aspectos da poesia de Casimiro de Abreu, 

juntamente com as páginas: “Versos fracos 22,23,24,26,27,31,32,47,48,53”; “Rimas 

erradas ou fracas 23,  28, 54, 89, 164,”; “Emprego do pra 23, 24, 49, 50, 120, 156, 13” e 

“Emprego do para 135,136 mas engano”. Dentre as notas marginais que há no livro, 

destacam-se, pela predominância, as menções ao estudo Sequestro da dona ausente.  
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A respeito do uso da preposição “para”, MA escreve uma longa anotação nas margens 

dos poemas “No tumulo d’um menino” (p.36) e “A.J.J.C. Macedo Junior” (p. 37), 

explicitando a necessidade do poeta romântico cometer o erro para preservar a cadência 

rítmica do verso e da dicção brasileira. 
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Nota de trabalho, fólio 151, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 151. 

 

Transcrição: 

 

    Brasileirismo 

 

Chora-chorar 

ver êsse costume 

entre os indios, 

nuns versinhos 

dos Maué cita- 

dos em 

n 134-III-1316 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação:  

BPG: nº134: SPIX, Johan Baptist; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp. Reise in Brasilien. 

München: Gedruckt bei M. Lindauer, 1831, volume III. (BMA – B/V/i/136)  

P. 1316 

Nota MA: a grafite: traços à margem esquerda, destacando versos do poema e nota 

marginal: “Chorachorar”; traços sublinhando “mana-mamane”, “monto-montoque”; 

“ich umwickelt” e “mich scneiden”.  

Capítulo “VI. Kapitel. Reise von der Barra do Rio Grande in den Madeira-strom, zu den 

Indianern Mundrucûs und Mauhés, und zurück nach Pará.” 

 

“*)Einige dieser Verse, mit denen auf S. 1085. zu vergleichen, mögen noch hier stehen: 

 

Nitio xa potar cunhang 

Setuma sacai waá; 

Curumú ce mama-mamame 

Boia sacai majaué. 

 

Nitio xá potar cunhang 

Sakiva-açu waá; 

Curumú ce monto-montoque 

Tiririca-tyva majaué 

 

Ich mag nicht Weib 

Mit gar zu schlanken Beinen; 

Sonst würde ich umwickelt 

Wie von ciner dünnen Schlange. 
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Ich mag nicht Weib 

Mit gar zu langem Haar; 

Sonst möchte es mich schneiden 

Wie ein Gehäg von Geisselgras. 

Besonders merkwürdig erscheint in diesem rohen poëtischen Stammeln die Wiederholung 

des Endwortes in der dritten Zeile, welches den Hauptwitz vorträgt. 
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Nota de trabalho, fólio152, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 152. 

 

Transcrição: 

 

   Brasileirismo 

 

rapariga puba 

“Não é por ser mi- 

nha filha, mas não 

ha em todas estas 

redondezas, uma 

rapariga puba, co- 

mo a minha Ju- 

liazinha.” 

    229 p 20 

Virgem? 

mandioca puba 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº: 229: GUIMARAES, Francisco Pinheiro. Punição. Rio de Janeiro: Typographia 

Perseverança, 1864. (exemplar pertencente a coleção de [João Fernando] Yan de Almeida 

Prado, biblioteca do IEB-USP) 

P. 20 

Nota MA: não apresenta. 

 [...] 

“Scena II – Os mesmos e a Julia” 

“Joao Manoel 

E’ que na verdade; não é por ser minha filha; mas não ha em todas estas redondezas, uma 

rapariga puba, como a minha Juliasinha. Não é assim, mana Magdalena?” 

[...] 
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Nota de trabalho, fólio 153, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 153. 

 

Transcrição: 

 

    Brasileirismo  

  

Sube por soube  

  

José de Alencar  

Já empregou em  

nº 337, vol. 2º,                        (A): > /< 

    p 268  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº337: ALENCAR, José de. As minas de prata. Nova edição revista por Mario de 

Alencar. Rio de Janeiro/ Paris: Livraria Garnier, 1926, volume II. (BMA – A/II/b/29) 

P. 268-269 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “sube” e cruzeta à margem esquerda do trecho. 

“Capitulo XIII – O que havia de misterioso palanquim” 

“– Enfim, hoje Estácio, sube de uma circumstancia, que não tendo nenhuma, referencia ao 

vosso negocio, foi como uma luz que iluminou meu pensamento.”  

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Sube”na entrada “Brasileirismos vocabulares” 

de seu Fichário analítico. 
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Nota de trabalho, fólio154, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite e a tinta preta; rasuras a 

grafite; 1 ficha de papel cartão (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 154. 

 

Transcrição: 

  

    Brasileirismo  

  

Chitar= rafar?               (A): *raja[do]* 

  

nº 266  

julho 1933  

    p 333  

  

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica  

 

Verificação: 

BPG: nº266: GOIAZ, João, “Folclore – Trovas luzianas”. Revista da Academia Brasileira 

de Letras, vol. 41, ano 24, abril, nº 136, Rio de Janeiro: Est. Gr. Canton&Reile, 1933. 

(BMA – não consta) 

P. 333 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “Chitadinha” e cruzeta à margem esquerda da 

quadra. 

Trova“726” 

“Oh! que borboleta preta, 

Chitadinha de amarelo! 

Tome a chave de meu peito 

E veja o bem que te quero” 
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Nota de trabalho, fólio 155, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 155. 

 

Transcrição: 

 

  

 Brasileirismo 

 

Ter por haver 

 

“Cantou. Com tanta 

voz, tamanha alma e 

tanta expressão não  

tem ninguem” 

 

Camilo  

 

“Os amores do Diabo” 

Porto, 1872, p 78 

 

(Camilo tem mais outro 

exemplo que tio Pio já 

         fichou) 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: como não localizamos a obra Os amores do diabo na biblioteca do escritor, 

tampouco em outras coleções do IEB-USP e bibliotecas de outras unidades USP, 

decidimos transcrever o exerto a que MA se refere neste nota de trabalho a partir de 

pesquisa realizada na internet, precisamente no site Sociedade das Ciências Antigas 

(http://www.sca.org.br/news/421/57/Amores-do-Diabo-Jacques-Cazotte.html. O site 

disponibiliza o conteúdo integral do livro, juntamente com prefácio de Gérard Nerval. 

 

CAZOTTE, Jacques. Amores do diabo. Trad. Camilo Castelo Branco, 1945. 

P. 25 

Capítulo III 

[...] 

“Cantou. Tanta voz , tamanha alma e tanta expressão não tem ninguém. Ninguém dizia 

tanto com tão mínimo esforço. Todo e era uma vibração até o íntimo de seio, e já nem me 

lembrava que era eu o criador dos amavios que me arrebatavam. 

[...] 

 

http://www.sca.org.br/news/421/57/Amores-do-Diabo-Jacques-Cazotte.html
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Nota de trabalho, fólio 156, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 156. 

 

Transcrição: 

 

  Brasileirismos 

 

Abobora= abobra 

Chacara= chacra 

 

Martius nº 134-I-150 

escreve “chacra” 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº134: SPIX, Johan Baptist; MARTIUS, Carl Friedrich Philipp. Reise in Brasilien. 

München: Gedruckt bei M. Lindauer, 1823, volume I. (BMA – B/V/i/134)  

P. 150 

Nota MA: não apresenta. 

“Zweites Kapitel –  Wanderungen in der Umgegend von Rio de Janeiro” 

“[…] Die Gegend an der Lagoa de Roderigo Freitas wird, wie die benachbarten Vorstädte 

von Bota-Fogo und Catête, für besonders gesund gehalten und viele reiche Einwohner von 

Rio besitzen auf dieser Seite Landhäuser (Chacras), in denen sie die Monate der schönen 

Jahreszeit zubringen.” 

[…] 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “chacra”na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu Fichário analítico. 
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Nota de trabalho, fólio 157, anverso 
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Análise documentária: nota de trablaho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 157. 

 

Transcrição: 

 

Xacra  

Abobra                       bras.  

  

Os portugas po-  

pulares tambem  
dizem  

disseram  (e se                                                       (A): *disseram* 

escreveu) jacra  

por xácara  

conf. 534, II, 252  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº: 534: SAMPAIO, Albino Jorjaz de (dir.). Historia da literatura portuguesa 

ilustrada. Paris/ Lisboa: Aillaud e Bertrand, Lisboa: Tipografia da Sociedade Gráfica 

Editorial, 1930, volume II. (BMA – E/I/f/29) 

P. 252 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “jacra” e círculo irregular destacando “jacras da 

segadas”. 

“Romanceiro Português” - Nota de rodapé, nº 2 

“É escusado advertir que êste divergente assenta sôbre o processo chamado etmologia 

popular, porque tais composições são rimadas, de aí o chamar-se-lhe assim também. 

Outros nomes que elas têm na bôca do povo são: os genéricos versos, quadras, trôbos e 

trovas e os especiais romances, remances, rimances, estórias, xácaras ou jacras, aravias 

e, particularmente em Trás-os-Montes, rimances ou jacras das segadas, por serem 

cantados especialmente na época das ceifas durante o mês de junho (cf. D. Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos, Jeschichte der Portug Litteratur, § 21 e respectivas notas 2 e 

3)” 
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Nota de trabalho, fólio 158, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a tinta preta; 1 folha branca destacada 

de bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 158. 

 

Transcrição: 

 

    Brasileirismo 

 

Obrigação= mulher 

 

“A cousa com que mais 

attentado sou é, uns 

que dão em nomearem 

as mulheres por cir- 

cumloquios, chaman- 

do-lhes ora “a minha  

velha”, “a minha com- 

panheira”, “a minha 

hospeda”, a minha 

obrigação...” 

 

       208 p 177 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº 208: MELLO, Francisco Manuel. Carta de guia de casados. Com um estudo 

critico, notas e glossario por Edgar Prestage. Porto: Edição da Renascença Portuguesa, 

1916. (BMA – E/II/d/43) 

P. 161 

“Tratamentos” 

Nota MA: não apresenta. 

[...] 

“A cousa com que mais atentado sou, he huns que dão em nomearem as mulheres por 

circumloquios, chamando-lhes ora ‘a minha velha’, ‘a minha companheira”, ‘a minha 

hospeda’, ‘a minha obrigação’, ‘a mãi dos meus filhos’, e cousas assi, que em qualquer 

tom que sejão ditas, parecem pouco graves, e, a meu juizo, indignas de se acharem na 

boca de nenhum sisudo. A mulher de que o homem se preza, e o homem de que a mulher se 

honra, porque  não hão de ser por seus nomes nomeados! Digo dellas para elles outro 

tanto.” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: a pesquisa não localizou na biblioteca de MA a edição de 1898 da obra 

Carta de guia de casados, cuja indicação bibliográfica consta na Bibliografia pra 
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Pancada do ganzá. Possivelmente, o escritor tenha utilizado o exemplar de Pio Lourenço 

Corrêa, uma vez que o título na ibliografia pra Pancada do ganzá traz a nota “Pio”. 

Diante disso, o número da página sinalizada na nota de trabalho não corresponde a 

edição utilizada.  

MA incluiu verbete “Obrigação” na entrada “Brasileirismos vocabulares”de seu 

Fichário analítico. 

 No obra Sertão em flor, de Catullo da Paixão Cearense, MA sublinha, a grafite, 

a expressão “a obrigação”, presente no verso do poema “João Branco na Capital”, na 

página 106 que neste caso assume a acepção de família, “agregados”. 

 

P. 106 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “a obrigação”. 

“João Branco na Capital” 

[...] 

“Agora, que eu tô aqui, 

cum vancês tudo: a cumade, 

minha afiáda, o cumpade, 

a minha veia Bastiana  

e a famía, – a obrigação”  

[...] 

 

BPG: nº 281: CEARENSE, Catullo da Paixão. Sertão em flor. 2ª ed., Rio de Janeiro: 

Livraria Castilho, 1923. (BMA – F/I/b/40) 
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Nota de trabalho, fólio 159, anverso 

 

 

 

 
 

 



543 

Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a tinta preta; 1 folha branca destacada 

de bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 159. 

 

Transcrição: 

 

        Passar pito 

            Brasileirismo 

Aziar é um aparelho com- 

posto de correia e um tor- 

niquete de pau, que a 

gente coloca nos beiços 

dum animal pra que 

ele se entregue inteira- 

mente ao que se tem 

de fazer nele, subjuga- 

do pelo martíris. No es- 

tado de S. Paulo, chama- 

vam ao aziar (vejo di- 

cionarios) de “pito”, me 

informa tio Pio. Não vi- 

rá d’aí o “passar um 

pito em fulano”  em que 

a semelhança seman- 

tica (de ralhar, casti- 

gar, corrigir) explica a 

significação primeiro 

metaforica e já atual- 

mente primeira de 

pito, castigo, ralho? 

 

Estatuto genético: nota de trabalho.  

 

Tipo: escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência indicada na nota de trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 160, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 160. 

 

Transcrição: 

 

   Estrêla Boieira 

expressão admiravel 

empregada por Carva- 

lho Ramos (n 148 p 67). 

Boieira é a canoa que 

exige pouca água pra 

navegar. É brasileiris- 

mo. Estrêla boieira 

é a que exige pouca 

escuridão pra bri- 

lhar. Não sei si é 

expressão-feita goia- 

na.  

 

Estatuto genético: nota de trabalho.  

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº: 148. RAMOS, Hugo Carvalho. 2 ed., Tropas e boiadas. São Paulo: Monteiro 

Lobato e Cia Editores, 1922. (BMA – F/I/b/57) 

P.67 

Nota de MA: a grafite: traço sublinhando “granizou” e à margem esquerda nota “zoof”. 

Capítulo “A brucha dos marinhos” 

[...] 

“Quedou-se, mão, no queixo, a olhar estarrecido. No céo, lacrimejava já a estrela boieira. 

Um acauan granizou matto a dentro, espreitando agoureiro.” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: na obra Tropas e boiadas há muitas notas marginais de MA, 

destacando outros interesses do escritor-pesquisador, como a coleta de verbetes e 

expressões para o Dicionário musical brasileiro e para o estudo Zoofonia,  
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Nota de trabalho, fólio 161, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso e verso; f. 161. 

 

Transcrição: 

 

Azabumbado= 

     casmurro (?) 

         tristonho 

             macambujo 

Empregado por Amadeu Amaral 

num artigo Estado 3-VIII-926 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência indicada na nota de trabalho. A data de 

publicação do artigo de Amadeu Amaral, indicada por MA, não confere.  
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Nota de trabalho, fólio 161, verso 
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Transcrição: 

 

execessivamente= aumentar 

  em excesso: Vocês excessivaram 

o talento dele 

_____ 

Tropicar 

____ 

empapado, empapuçado (?) 

____ 

 

Verificação: a pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 162, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 162. 

 

Transcrição: 

 

   Namorista 

 

nº 266, IV de 933 

           p 480 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº266: GOIAZ, João, “Folclore – Trovas luzianas”. Revista da Academia Brasileira 

de Letras, vol. 41, ano 24, abril, nº 136, Rio de Janeiro: Est. Gr. Canton&Reile, 1933. 

(BMA – não consta) 

P. 480 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “namorista” e cruzeta à margem esquerda do 

trecho. 

Trova “562” 

“Todo moço namorista 

Não arreúne o que é seu, 

Agora nós combinamos 

Seu corpo arreunir ao meu” 
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Nota de trabalho, fólio 163, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a tinta preta; 1 folha branca destacada 

de bloco (10,5 x 6,8 cm,); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; escrita ocupando anverso; f. 163. 

 

Transcrição: 

 

     China = Chinoca 

Em calão de Portu- 

gal, pelo menos até 

sec XVIII, china 

queria dizer dinhei- 

ro 

     207 p. 62 

No calão vivo de 

Portugal, chinoca 

é adjetivo feminino 

sig. “muito boa” 

         op. cit. p. 71 

 

Estatuto genético: nota de trabalho.  

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: BPG: nº 207: COELHO, F. Adolpho. Os ciganos de Portugal, com um estudo 

sobre o calão. Lisboa: Imprensa Nacional, 1892. (BMA – E/I/e/43) 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “chinoca” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu  Fichário analítico. 
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P. 62-63 

Nota MA: não apresenta. 

“II – O calão e a lingua dos ciganos” 
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P. 71 

Nota MA: não apresenta. 

“II – O calão e a língua dos ciganos” 
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Nota de trabalho, fólio 164, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite e a tinta preta; 1 ficha de 

papel cartão (11,3 x 8 cm,); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando 

anverso e verso; f. 164. 

 

Transcrição: 

 

Brasileirismos  

Guardados= substantivo usado só plural.  

“Eu estava mexendo nos meus guar-  

dados...  

_____  

Sujeito desbragado  

_________________________________  

Destabocado  

_________________________________  

Songa-monga Catulo Sertão em flor 8  

_________________________________  

Tomara em poder fazer isso...  

                       Catulo Sertão em flor 40  

_________________________________  

Desbaratar= dar a estrêla com= pas-  

sar descompostura, zangar-se com  

_________________________________  

Bandalhoca?  

_________________________________  

por debaixo das arvores  

_________________________________  

fulano ficou num desaponto  

_________________________________  

Lá em casa nós somos em cinco  

_________________________________  

Cuidei que= pensei que  

_________________________________  

Ouvisto por ouvido por (aglutinação            (A):>por< 

de ouvido e visto) e confusão deles, (A):>por< 

da mesma forma que poucadinho de pouco   

e bocadinho, bocado  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pequisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 
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BPG: nº 281: CEARENSE, Catullo da Paixão. Sertão em flor. 2ª ed., Rio de Janeiro: 

Livraria Castilho, 1923. (BMA – F/I/b/40) 

P. 8 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando”songa-monga” e cruzeta à margem esquerda do 

trecho. 

“A Luiz Carlos, o grande poeta das Colummnas, no dia do seu anniversario” 

[...] 

“O mundo é uma songa-monga. 

Tenha a vida curta ou longa, 

gritarei, como a araponga, 

os gritos da minha dor. 

Foi para isso, somente, 

que Deus, cruel e clemente, 

deu-me este horrendo presente 

de me fazer trovador.” 

[...] 

 

P. 40 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “tomára já nascer”e cruzeta à margem esquerda 

do trecho. 

“O sonho” 

[...] 

“Se o gallo canta á luz da lua 

 sertaneja, 

que o sertão todo alvoreja, 

lá nos céos a resplandecer, 

é com saudade da saudade 

da alvorada, 

da manhã fresca e rosada, 

que tomára já nascer.” 

[...] 
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Nota de trabalho, fólio 164, verso 
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Transcrição: 

 

Requifífe ou Requififí= frivolo,  

               é substantivo  

     complicado “Fulano escreve com  

     tanto requifife que não se enten-  

     de o que ele fala”. É substantivo  

     ou adjetivo? Registrado por L. Cama -  

     ra Cascudo em carta de 2-VIII-25  

                        =  

Escasquetar= Embirrar em, ...; meter  

dentro d na cabeça. Fulano escas-           (A): >dentro d[a]< 

quetou de tirar o paletô; Fulano  

escasquetou que havia de estu-  

dar o alemão  

                     =  

Sujeito sacudido  

  

Você faça o que eu mandeu,  

senão senão!  

                     =  

manquejar= mancar (A): >manquejar=manear< 

                       =  

burrada= burrice  

                      =  

pratitá= adj. cheio de coisinhas, não me  

                     toques.  

          “Ela é muito pratita”  

  

Arre! (interjeição) Ôh!  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. A carta de Luís da Câmara Cascudo a Mário de Andrade, de 2 de agosto de 

1925, transcrevemos integralmente: 

 

“Mário de Andrade. 

 Agora que estou adoentado tive em sua carta, alegria e surpresa. O dicionário 

é urgente. Dez anos? Faça pela metade. A primeira edição pode receber alguns desaforos 

saborosos e representará a recopilação inicial no assunto. Daí em diante far-se-á nova 

batida e novo plano. Não demore a resolver-se... Estou às ordens para abarrotá-lo de 

regionalismos, modismos característicos, etc. etc. Para começar registre este: Riquififi... 

Sabe que é? Uma coisa frívola e complicada, um estilo difuso e fútil, um vestido cheio de 

bordados, aplicações, rendas. Riquififi... É comum ouvir-se por aqui, F. escreve com tanto 
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riquififi que não se entende o que ele quer dizer. Você use o “bicho”. Lance... O Escrava 

que não é Isaura seguiu para a Argentina. De acordo sobre o Yunke. O desaforo deve ser 

uma irradiação personalíssima. Um alemão meu conhecido, depois de ouvir toda a sorte 

de insultos de um colega de trabalho, atirou-lhe: Macaca... E valeu por todos. 

 O retrato é ótimo. Sereníssimo. Não sei como meteu-se-me nos olhos a ideia de 

bigode. Intrigas... Pus o retrato em moldura séria e já esta escandalizando um desenho 

que, segundo a etiqueta, devia ter sido Hugo. 

 Brevemente mandarei a lindeza de minha cara. 

 Escreva-me com ou sem tempo. 

 Abração do 

 Luís da Câmara Cascudo 

 

Vila Cascudo. 

Av. Jundiaí, 20 

2 de agosto de 1925 

 

 Da Estética só recebi o 1º número. Esqueceram que depois do aperitivo a fome 

fica maior. Seja misericordioso e mande um exemplar que trouxer o “Noturno Belo 

Horizonte”. Enfim, saindo algo de sua pessoa vá mandando.  

Outro abraço. 

 Luís.” 

 

(MORAES, Marcos Antonio de. (org.). Câmara Cascudo e Mário de Andrade: cartas, 

1924- 1944. São Paulo: Global, 2010, p. 54) 
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Nota de trabalho, fólio 165, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (15,3 x 10, 4 cm,); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; 

sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 165. 

 

Transcrição: 

 

        Brasileirismos  

  

Como vai, conhecido?  

  

Ontem encontrei um conhecido.  

             _____  

Escutei empregado pelo  

administrador de S. Fran-  

cisco o plural de “esse um”  

Ou Os outros esteios não cederam         (A): >Ou< 

nem um poucadinho, só esses  

uns é que não sei como ce-  

deram  

          ____  

  

Noturmo empregado como  

no (em o) turno. “Ele seguiu 

noturno” em vez de “Ele se-  

guiu no noturno”  

         =  

tora (Sertões do Iguassú) pg 19  

tora de madeira  

             =  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcilamente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

BPG: nº 472: MARTINEZ, César. Sertões do Iguassú. São Paulo: CIA. Graphico-Editora 

Monteiro Lobato, 1925. (BMA – F/I/d/41) 

P. 19 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “toras”. 

“De Palmeiras ao Iraty – Aspectos regionaes” 

[...] 

“A villa apresenta desusado movimento. De manhan, ás 5 horas, e ao meio dia apitam 

machinas que ardem, dia e noite, na furia de desdobrar toras. Nos negocios avultam as 
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compras. Os hoteis estão sempre cheios. Um delles, o “Rio Branco”, offerece asseio e 

conforto, como muitos outros de cidades maiores não são capazes de proporcionar.” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: na ante folha de rosto do livro, MA escrevre a grafite e depois rasura 

com um traço: “Ir 18-19-59-64-”. O autor nesta nota marginal refere-se às páginas do 

livro que, alías, acabam sendo aludidas em outros documentos d’A gramatiquinha da fala 

brasileira. Apenas a página 18 não é mencionada no manuscrito. 
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Nota de trabalho, fólio 165, verso 
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Transcrição: 

 

Agorinha já (Sertões do   

Iguassú, Martinez pg 59  

____  

Querencia= propriedade, la-  

tifundio (?) Sertões do  

Iguassú, C. Martinez pg 64  

____  

Que reinação menino  

____  

Este menino é do apá  

virado  

=  

Você entrou aí justa-  

mente agora!  

-Eu saio já-já  

____  
                        discurso, livro, cerimo-  

Pachochada= coisa mia, besta, repre-        (A): >coisa<; A1: +discurso, livro [..]nenhum 

=             tação sem valor nenhum  

-Era uma vez uma vaca  

amarela... Delu-deleu chegou!  

=  

sujeito historieiro  

sujeito historiento  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências da nota de trabalho. 

 

BPG: nº 472: MARTINEZ, César. Sertões do Iguassú. São Paulo: CIA. Graphico-Editora 

Monteiro Lobato, 1925. (BMA – F/I/d/41) 

P. 58-59 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “agorinha já”. 

“Indigenas - A serra do Medeiros – Pouso no Borman – A chegada a Formigas – Um 

incidente interessante que se passou ahi, por occasião da invasão dos revoltosos.” 

[...] 

“ – Sou Euzebio de Brito, nasci na Bahia, andei na revolta do Gumercindo tenho aqui 

diversos ferimentos, e sou conhecido em toda esta redondeza por Cabo Velho. Não faço 

mal a ninguem, conheço o meu logar e si vossas senhorias precisarem de mim, posso 

ajudal-os. Porém, agorinha já, porque vim de casa de um compadre que está agonizando e 

precizo fazer guarda ao doente.” 
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P. 64 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “querencia”. 

“Indigenas - A serra do Medeiros – Pouso no Borman – A chegada a Formigas – Um 

incidente interessante que se passou ahi, por occasião da invasão dos revoltosos.” 

[...] 

“O dr. Nathel de Camargo, saudodo da sua antiga querencia, resolveu ir até Formigas e 

dar uma vista de olhos pelas suas roçadas e paióes, para ver o que tinha succedido.” 

[...]  
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Nota de trabalho, fólio 166, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (15,3 x 10,4 cm,); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; 

sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 166. 

 

Transcrição: 

 

          Brasileirismos  

  

Tatorana= mandarová  

          =  

deu-lhe uma porrada  

no alto da sinagoga  

             =  

De já-hoje ou simples-  

mente “já-hoje”= já-ho-  

je você falou que vinha  

 e agora diz que não vem!  

                 =  

Catatau= homem pequeno  

                =  

É ou não é?                                                                                 (A): *É* 

Quanto mais a gente goza                                                                 (A): a gente*faz* 

mais seperde, é ou não é?  

                 =  

escapolir  

             =  

molez  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 166, verso 

 

 

 

 
 

 



577 

Transcrição: 

 

Graúdagem  

empregado por Mauricio de  

Lacerda “A manhã” 20-IV-926  

“... quando a graúda, um se per-  

mite desses direitos de baraço e  

antelo...”  

___________________  

  

The National Geographic   

Magazine Abril 1926         

  

  

____________________  

  

Concho= satisfeito e confiante  

_______  

É ali na piririca!  

____  

Bombastico   

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, National Geografic Society, Washington, v. 

XLIX, n. 4, 1926. (BMA – E/T/h/7) 

 

Nota da Pesquisa: na revista há uma grande reportagem, com muitas fotos, dedicada à 

Amazônia brasileira: STEVENS, Albert W. (Capitain). “Exploring the valley of Amazon in 

a hidroplane”, p. 353-420. 
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Nota de trabalho, fólio 167, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (14,2 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 167. 

  

Transcrição: 

 

num “contra” 

 brasileirismo 

________________ 

“Ter fôlego de canoieiro” fra- 

se ouvida de menino caipi- 

ra em Jahú 

________________________ 

Varjão aumentativo de vargem 

_________________________ 

Não faz isso! 

Não conta pra êle, não! 

   (Incapacidade de mandar do 

brasileiro se reflete nisso) 

__________________________ 

Ela é duma morenez, puxa! 

__________________________ 

Nesse “meio tempo” ele vem e 

não acha mais a gente 

___________________________ 

Fulano é muito argonauta (a- 

feito, liberdoso) 

___________________________ 

A vaca vinha pra meu lado po- 

rêm eu não “maliciei” nada. 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verifcação: A pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Puxa!” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu Fichário analítico.  
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Nota de trabalho, fólio 167, verso 
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Transcrição: 

 

Pidonho e pidão brasil. 

____________________ 

É ali, coatí! 

____________________ 

Curiosiar, termo verbal argentino 

encontrado em “Cosas de Negros” pg 60 

____________ ____________________ 

Cúrrrrrtáco! Tatáco! Currrr- 

rutáco! tatáco!... 

_______________________ 

Estabanado 

_______________________ 

Cambaio 

_______________________ 

Cangalha=peça de tres paus uni- 

dos em triangulo, que se enfia 

no pescoço dos porcos pra não 

desvastarem hortas cultivadas 

bras do sul. C. Figueiredo 4ªed. 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

ROSSI, Vicente. Cosas de negros: los oríjenes del tango y otros aportes al folklore 

rioplatense; rectificaciones y revalaciones de folklore y de história. Rio de La Plata: Casa 

Editora Imprensa Argentina/ Córdoba, 1926. (BMA – B/IV/c/26) 

P.60 

Nota MA: não apresenta. 

“Los candombes” 

“Conocí y contemplé aquella real pareja de Candombe, en uno de aquellos dias de su 

acaso. 

Con un amigo pasábamos a una cuadra de distancia; notamos mucho público agrupado en 

calle y corrimos a curiosear; corrimos de veras, porque éramos muchachos. Encontramos 

un auditorio de puebloroser haciendo marco al Candombe.” 

[...] 

  

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Estabanado” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu Fichário analítico. 
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Nota de trabalho, fólio 168, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite e a tinta preta; rasuras a 

grafite e a tinta preta; 1 folha branca destacada de bloco (14,2 x 10, 5 cm,); borda 

superior picotada, amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; 

escrita ocupando anverso; f. 168. 

 

Transcrição: 

 

                        sujeito de pelo  A1: +sujeito de pelo+ 

Marupiara= erfolgreich  

                          sujeito pesado  

Panema= erfolglos  

  

Palavras da lingua geral  

Koch-Grümberg “Von Roraima  

Zum Orimoco” I, pg 84  

Observar o sentido brasileiro  

atual de panema  

               =  

  

Bixano Bichano vem do                                       (A): ^Bixano^ 

tupi pixana= gato. A etmo-  

logia de Candido Figueiredo  

está errada “A manhã” 23-XI-926  

        Elpidio Pimentel (espirito-santense)  

                =  

                       ___  

Mangará= é o umbigo roxo do  

cacho de bananas.                                                           (A): ^cax[o]^ 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

KOCH-GRÜNBERG, Theodor. Vom Roraima zum Orinoco. Berlin: Verlag Dietrich 

Reimer (Ernest Vohsen), 1917, band I. (BMA – E/I/e/8) 

P. 83-84 

Nota MA: não apresenta. 

“7. Kapitel – Zum Roraima” 

“Dolce far niente in den Hängematten. Ein glühend heiβer Wind fegt über die dürre 

Savanne, die an vielen Stellen in Flammem steht. Pitá demonstriert mir, wie sich 

“Marupiára”
1
 für Jagd und Fischfang machen. 

(1) D. h. erfolgreich, ein auch am Rio Branco gebräuchliches Fremdwort aus der Lingoa 

geral. Der Gegensatz ist panéma= erfolglos.” 
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Nota da Pesquisa: ainda que MA não tenha registrado “o sentido atual de panema”, ao 

pesquisarmos o livro de Carlos Teschauer Apostilas ao Diccionario de vocabulos 

consigna o verbete “panema”, inclusive há nota marginal de MA, conforme verificamos: 

P. 164 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinand, sublinando verbete “panema”. 

“Panema, adj. imprestavel,inútil, ruim, infeliz, mal succedido. [tup. Guar. panê].  

 

TESCHAUER, Carlos S. J. Apostilas ao Diccionario de vocabulos brasileiros. Petropolis – 

Rio de Janeiro: Vozes de Petropolis, 1912, I Serie. (BMA – E/I/e/77)  
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Nota de trabalho, fólio 169, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (14,2 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 169. 

 

Transcrição: 

 

Brasileirismos.  

espinho de nhapiudá  

=  

pau-de-bugre, dá coceira  

=  

licor de butiá  

=  

pijuca (?)  

= 

guaziá (?)  

= 

guengo-craneo – Ver Feira Literaria  

vol. V, pg 13  

=  

Teperecar=bater (?) pererecar (?) dar  

batidas rápidas (?) sapecar uma  

coça (?) Ver Feira Literaria vol.V                                    A: (?) > Ver< 

pg 37: “Mas porêm não hai defunto que  

empague com quem pode... Teperecando  

um pouco, as vara canta e o dito de-  

senvorve.” João Lucio (de Minas)  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

VAREJÃO, Lucilo. “Reis do maracatú (novela)”. Feira Literaria, volume V, maio, São 

Paulo: Editora Empresa de Divulgação Literária, 1927, p. 5-32. (exemplar pertecente à 

Coleção Geral do IEB/USP) 

P. 13 

[...] 

“Santo Deus! Não ha quem diga que está alli a negra Benta que todo o santo dia faz 

tapiocas na quitanda do Nôsinho, no Amaparo. Vem cinzenta de pó; o cabello, á custa de 

óleo, adheriu ao guengo.” 
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LUCIO, João. “Povo que se levanta...  (paginas ironicas)”. In: Feira Literaria, volume V, 

maio, São Paulo: Editora Empresa de Divulgação Literária, 1927, p. 33-46. (exemplar 

pertecente à Coleção Geral do IEB/USP)  

P. 37 

[...] 

“É, seu dôtô... Mais porém não hai defuncto que empaque com quem póde... Teperecando 

um pouco as vara canta e o dito desenvorve...” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: MA especifica, usando os parênteses, a procedência do escritor João 

Lucio, que no caso é de Ouro Fino, Minas Gerais. Antes do texto ficcional do autor, a 

revista Feira Literaria apresento-o, brevemente, com as “Notas rapidas sobre o autor”. 

 Em relação ao “Licor de butiá”, MA incluiu os verbetes “Butiá”, “Butiatuba” e 

“Butiazal na entrada “Brasileirismos vocabulares” de seu Fichário analítico. 
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Nota de trabalho, fólio 170, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (14,2 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 170. 

 

Transcrição: 

 

Assentada= duma vez 

      só- num so trabalho 

É brasileirismo? 

Escrevi o artigo numa 

Assentada 

______ 

Pegmenta= pegajosa 

No Galpão D. Azambuja pg 33 

__________ 

Lambiscar 

________ 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências incadas na nota de 

trabalho. 

 

BPG: nº 296: AZAMBUJA, Darcy. No galpão (contos gauchescos), 2ª ed., Porto Alegre: 

Livraria do Globo, 1925. (BMA – F/I/b/44) 

P.33 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando”peguenta” e cruzeta à margem direita do trecho. 

“Carreteiros” 

[...] A estrada pesada, com a lama vermelha, peguenta como grude; os passos cheios e o 

minuano enregelado assobiando na palha do carreta, e semanas inteiras de céo de 

chumbo a escorrer em chuvaradas” 
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Nota de trabalho, fólio 171, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 tira de papel branco 

recortada na horizontal irregularmente (10, 6 cm x 2,3); amarelecida pelo tempo, sinais 

de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 171. 

 

Transcrição: 

 

         =========== 

Uma pessoa cheia de 

massada 

Deixe de massada! 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência indicada na nota de trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 172, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (14,1 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 172. 

 

Transcrição: 

 

Guajirú fruta que dá  

nas dunas, arbusto,  

afrodisiaco                              (A): ^Ofrodiasiaco^ 

cheira sovaco de preta  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência indicada na nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: nesta nota de trabalho, MA faz referência ao seu estudo inacabado 

Preto, o qual é marcado, sobretudo, pela coleta, através de leituras e de oitivas, de 

diferentes apodos que focalizam a presença e a contribuição do negro no Brasil e no 

mundo. A nota, em questão, poderia figurar entre os apodos que aludem à mulher negra, 

representada, muitas vezes, de forma estereotipada na literatura brasileira e nos 

cancioneiros portugueses.  
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Nota de trabalho, fólio 173, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (14,1 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 173. 

 

Transcrição: 

 

Palavras 

              Jorge Fernandes 

Bêia pg 6 

Mocós, saramantas pg 7 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº 385: FERNANDES, Jorge. Livro de poemas. Natal: Typ. D’A Imprensa, 1927. 

(BMA – B/VI/c/109) 

P. 6 

Nota MA: não apresenta. 

“Poemas das Serras I” 

[...] 

“Aqui foi onde empreiteiros 

Sonharam córtes imaginarios 

E ganharam dinheiro como bêia... 

 – Uma cobra! 

 – Passa por cima o pineu... 

 – Arrie!...... 

 – Vamos ver a cobra!” 

 

P. 7 

Nota MA: não apresenta. 

“Poema das serras 2” 

“Casa dos mocós... das saramantas... 

Escultura enigmatica dos desertos... 

Só (pra maior relêvo das formas bruscas)  

Pedras que algum gigante milenario 

Poz com a mão milhões de H.P. misteriosos 

Pra contemplação dos olhos de hoje... 

Duas patas colossaes na dianteira 

O resto informe sobre outras pedras... 

Atitude imperfeita de cachorro 

Ladrando pra solidão das outras serras... 
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Nota da Pesquisa: Jorge Fernandes dedicou o título Livro de poemas a muitos intelectuais 

e escritores, entre eles Mário de Andrade: “A Luis da Camara Cascudo/Mario de 

Andrade/Antonio Bento de Araujo Lima/ Nunes Pereira/ Francisco Pignataro”. O livro, 

ainda, apresenta, dedicatória, a tinta preta: “Ao meu grande/ Mario o meu/ livro todo 

errado Jorge/ 14-3-928”. 



599 



600 

Nota de trabalho, fólio 174, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (14,1 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 174. 

 

Transcrição: 

 

Aforismado- afobado 

          carioquismo 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência indicada na nota de trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 175, anverso 

 

 

 

 
 



603 

Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha 

branca destacada de bloco (14,1 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 175. 

 

Transcrição: 

 
                         grande                                          (A): +grande+ 

Tapixinguí arvore com  

    folhas largas  

==  

  

Cruza por cruzamente  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Verifcação: A pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 176, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha branca destacada de 

bloco (14,1 x 10, 5 cm,); borda superior picotada, amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 176. 

 

Transcrição: 

 

Indio-vago= Chamam assim  

No R.G. do Sul os sujeitos  

que querem sempre estar em   

revoluções e se alistam indi-  

ferentemente, sem outro ideal  

que o de brigar, em qualquer  

dos partidos em briga  

              =  

Disparador= Chamam assim  

no R. G. do Sul o revolucio-  

nario que atravessa a frontei-  

ra e vai pro Uruguai, Para-  

guai, Argentina fugindo   

das guerilhas  

  

Intriguento. Observar a predo-  

monancia do prefixo ento ou an-  

tes tendencia pra ele  

                      =  

Tadinho (?) (João Alfonsus fala  

num conto em [(] “meninos tadinhos”)             A: lapso: parênteses 

 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: ainda que o MA tivesse em sua biblioteca muitas obras de João 

Alphonsus, entre elas os seus contos, a pesquisa não localizou a referência indicada na 

nota de trabalho. Apresentamos, abaixo os livros de contos de João Alphonsus na 

biblioteca de MA, acompanhados da dedicatória:  

 

ALPHONSUS, João. A pesca da baleia. Belo Horizonte: Livraia Editora Paulo Blum, 

1941. (BMA – E/3/d/25) 

ALPHONSUS, João. A pesca da baleia. Belo Horizonte: Livraia Editora Paulo Blum, 

1941. (BMA – E/3/d/26). Dedicatória: “Para Mário/ João Alphonsus,/ B. Horizonte, julho 

1942” 
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ALPHONSUS, João. Galinha cega. Belo Horizonte: Os amigos do livro, 1931. (BMA – 

A/III/b/7) 

ALPHONSUS, João. Galinha cega. Belo Horizonte: Os amigos do livro, 1931. (BMA – 

A/III/b/8). Dedicatória: “Para Mario/ com a muita admiração/ e a amizade do/ João 

Alphonsus/ B. Hº 25-5-932/ (Rua Padre Belchior, 301)” 

ALPHONSUS, João. Eis a noite!. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1943. (BMA – 

E/3/c/16). Dedicatória: “Ao Mário/ o velho/ João Alphonsus/ B. Hº julho 1943” 
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Nota de trabalho, fólio 176, verso 
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Transcrição: 

 

“Mandei fazer um realejo            A1: >Mandei fazer um realejo [...] vejo 

Das patas do caranguejo  

Mode marcá os minuto  

Das hora que não te vejo”  

  

====  

  

“Cana caiana” nos veio cer-  

tamente da cana de Caiema,  

já aclimada e que nos  

Veio da Guiana Francesa  

quando em fins de 1808  

os expedicionarios de D.  

João VI tomaram a Guia-  

na francesa pra nós  

Ver Dic Hist e Geog I, 828  

=  

Trapiá (?) Manuel Golveia Folclore pg V  

=  

pamparra? (carta Ascenso)  

=  

entrupigaitou (carta Ascenso)  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho de MA. 

 

BPG: nº 539: GOUVEIA, Daniel. Folk-lore brasileiro. Rio de Janeiro: Empreza Graphica 

Editora Paulo, Pongetti & Cia, 1926. (BMA – F/I/a/15) 

P. V 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “trapiás”, traço vertical à margem direita do 

trecho e nota marginal “Boi/ norte/ Costumes?”  

“Introdução” 

[...] 

“Qual o nortista que não se lembra de seus primeiros annos a fazer pequeninos curraes á 

guisa de imitação, tendo como gado uma quantidade extraordinária de trapiás? 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: MA registrou incorretamente o nome do autor de Folck-lore brasileiro, 

trata-se, na verdade, de Daniel Gouveia e não Manuel Gouveia.  

 O livro Canna caianna foi dedicado a Manuel Bandeira e a Mário de Andrade. No 

exemplar de MA, consta assinatura e data: “Ascenso Ferreira,/Recife, 20-9-939”: 
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FERREIRA. Ascenso: Canna caianna. Recife: Oficinas da Empreza Diario da Manhã S. A, 

1939. (BMA – C/I/g/46) 

 Em carta a MA, de 8 de janeiro de 1927, Ascenso Ferreira faz referência a 

quadrinha “Mandei fazer um relojo”. Já na carta enviada pelo poeta pernambucano, 

possivelmente de fevereiro de 1927, aparecem as palavras que MA transcreve na nota: 

“pamparra” e “entrupigaitou”. Abaixo, transcrição integral desta última carta: 

 

“Mário, meu neguinho... 

 Recebidos os livros e a revista. Tudo bom que dói. Testamentos, assuntos, 

comentários, cartas, etc... 

 Eu, doente, não respondi logo. Nasceu-me um pamparra tumor nas costas que 

me entrupigaitou todo. Felizmente hoje posso dar-te um arzinho de minha graça... 

 Não pude ir a Palmares para pegar as músicas do Boi, apesar de minha 

senhora estar lá. Além disso houve o carnaval e a estadia de Bandeira. 

 O carnaval estragou-me todo... Deixou-me o estômago arrasado e o fígado 

pior. Foi água muita, menino, porém não água do céu... v. entende... 

 Serenados, porém, os ânimos eu aqui estou de novo às voltas com minhas lutas: 

trabalhos duplos no Tesouro; tratamento sifilítico, (graças a Deus eu sou sifilítico. Tenho 

diagnóstico certo e remédio específico. Não é preciso estudar o meu caso...) quebradeiras 

e o gringo da prestação... 

Antonce esse regime da prestação parece ser de meu destino! Exemplo: meu livro! 

 Bandeira é uma grande alma! Tem estado sempre comigo todo santo dia... 

 5ª. feira, 10, jantou em nossa casa. Comeu feijão de coco com peixe de coco, 

fritada de pitus; comeu goiaba em calda com requeijão; bebeu vinhos de Itália e do Douro 

e acabou passando 3 horas à sombra frondosa de enorme mangueira secular... 

 Bebeu ainda um copo de cerveja e recitou umas 300 vezes o teu “Pai do Mato” 

e o seu “Berimbau” para assombro do velho meu sogro – a expressão mais perfeita de 

passadismo aqui por estes mundões. 

Agora o caso da ânsia de perfeição: estou perfeitamente de acordo com v.: somente ritmo 

organizado é expressão em arte! Bom. Bonzão! 

 Mas, eu nunca tive ritmos dissolutos na expressão completa da palavra. 

 Nos meus versos de 15, 16 e 17 sílabas, v. preste atenção que o que há é uma 

porção de metros de diferentes números de sílabas, combinados num sentido de 

musicalidade. 

 Esse espírito de musicalidade é a herança fabulosa que nos legou o simbolismo. 

 Eis a razão porque ninguém pode ser poeta moderno sem ter treinado pelo 

passadismo. 

Falta aos noviços educação rítmica e ouvido, duas coisas essas que agem 

simultaneamente lá pelo subconsciente, produzindo as tais intuições artísticas posteriores 

de que fala v. 

 Eu deixo de demonstrar-lhe o espírito de musicalidade de meus versos porque 

isso se torna enfadonho para nós dois. – Bandeira que me viu e ouviu dir-lhe-á 

pessoalmente tudo o que de interessante achou cá por minha arte de aldeia... 

 Deixo, também de alongar-me em considerações sobre o caso de Castro Alves e 

Álvaro de Azevedo. Concordo que ambos são muito interessantes, porém v. não acha que é 

muito metafísica essa história de se adivinhar o futuro de quem já morreu? 
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 Sobre qualquer vulto dos meados do século passado eu tenho a seguinte 

conclusão: tiveram um cenário muito maior do que o nosso. Basta pensarmos na Abolição. 

 Era muito fácil ser-se poeta naquela época, meu caro, bastava saber-se línguas 

para traduzir e adaptar... 

 Hoje o caso é diferente. A dor do escravo é um incêndio remoto... Não há mais 

eleição em Igreja com boi inteiro cozinhando dentro de uma tacha grande no terreiro! 

 Até a moeda diminuiu. Faz até vergonha um níquel destes do tempo de Epitácio 

em comparado com qualquer dez réis xenxém dos tempos da amorosa... 

 Dir-se-á que o mundo está sendo olhado por um binóculo às avessas... 

 Síntese? Nem sempre. Diminuição, menino, diminuição! 

Mas, esta já vai ficando literária: 

  “Zabumbas de bombos, 

  Estouros de bombas, 

  Batuques de Ingonos, 

  Cantigas de Banzo, 

  Rangir de Ganzás...” 

 

“– O Boto bate: bite... boto...” 

  “– Eu sou o Pai do Mato!’ 

“– Ou Zaluanda que tenda, tenda, 

    que tenda, tenda, 

    que tem tóróróóó ... 

Miúdo – Figo! 

Miúdo – Figo! 

   E a raba do boiato é gorrdo... é gordo... gordo... gordo... 

e é... 

 barato!” 

  – NADA MAIS SOMOS QUE DISCÓRDIA E COMPLICAÇÃO! 

 

        Abraços, 

        Arrochos, acochos, puxões... 

          de teu amigo grande. 

                              Ascenso 

 

Depois eu mandarei um retrato bom pra você.  

 

 PS. Vai este poeminha pra v. É muito do gosto do Mané Bandeira: 

 

  O Gênio da Raça! 

 Eu vi O GÊNIO DA RAÇA!!!!!! 

 (Aposto como vocês estão pensando que eu vou falar de Rui Barbosa!) 

 Qual!!! 

 O GÊNIO DA RAÇA que eu vi 

 foi aquela mulatinha chocolate 

 fazendo o passo do siricongado 

 na 3ª. feira de carnaval! 
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 Recita-se gritando-se bem alto o 1º verso. 

 Vai mais este retratinho meu tirado em Águas Belas junto com um Carijó.  

 Zé-Maria é o tal homem que te mandou a coleção de fotografias por intermédio 

do Cascudo. 

 Com a presença do Bandeira aqui ele diz que vai tocar o meu livro de-cum-

força... 

 Pela-Quem-Quem... é uma lepra que dá no cabelo da gente. (Tinha). A erisipa é 

mesmo a Erisipela. O Bute-Caiana é raiva. –“Ele ficou com o Bute!” – e o Roda é uma 

doença que dá nos cavalos. Morrem fazendo volta. Chamam também roda à Dança de S. 

Guido. 

 Falta ainda responder muita coisa de sua carta, mas, não tenho tempo, bichão. 

 Bandeira levou uma porção de músicas de meu livro. Diz que as mandará para 

v. Eu darei a ele as canções. 

 Ele está apanhando muito bem os meio-tons típicos. Será de grande proveito 

pra v.  

 Escrevi um estudo sobre o Amar, verbo intransitivo. O título é: “Mário de 

Andrade, – O Revoltoso!” Bandeira gostou da coisa, porém eu tenho que esperar um 

número especial do Jornal do Commercio, em 3 de abril, porque não quero publicá-lo em 

jornais vespertinos. 

 Aqui é assim, os matutinos não publicam coisas de assunto literário, a não ser 

em edições especiais. 

 Bandeira lhe explicará essa embrulhada. 

 Mande a Escrava que não é Isaura, mande tudo que estou com fome; e pior do 

que isso: “estou seco” que nem lobisomem... 

 No retrato o sol estava danado batendo de frente na minha fuça. Daí não ser 

um retrato perfeito. Minha senhora escreveu uma nota atrás com que eu não estou 

absolutamente solidário... 

 Nesta vai muito de minha saudade por v, seu... não-sei-que-diga... seu... 

 ...Espada Sanguínea do Capitão do Reisado! 

 Adeus! 

   Ascenso Ferreira 

 

 Importante: 

 Estou doido pra ver como é que v. encaixará alemão no Clã do jabuti! 

   Ascenso 

 

 Importantíssimo: 

 

 Anda aí pelo Sul um grupo de caboclos aqui do Norte chamados: Turunas da 

Mauriceia. Entre eles tem um bicho bom, o Augusto Calheiros. Esse cabra, além de 

possuir uma excelente voz tem grandes conhecimentos de sambas, emboladas, cantos de 

Bumba meu boi e do Reisado. 

 Você deve procurá-lo. 

 Ele é povo legítimo, não é literato e pode dar-lhe uma impressão definitiva 

dessas coisas. 

 Você diz a ele que foi o Ascenso Ferreira que o mandou procurar. 

 Ele acolhê-lo-á de braços abertos. 
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 É questão, apenas, de você pagar para ele umas bicadas. 

 Parece-me que eles estão no Rio, mas, deverão ir a S. Paulo. 

 O conjunto talvez que não lhe agrade, porém, o Calheiros em particular ser-

lhe-á de grande utilidade... 

 Pelos jornais do Rio você verá onde estão eles trabalhando. 

 Recado do seu amigo 

 Pacífico Pacato Cordeiro Manso. 

 [Última] Hora: 

 Bandeira está bastante gripado. Deus queira que se não agravem os males dele. 

“Baronesas” são umas plantas aquáticas que nascem sobre os rios. Dão uma linda flor 

roxa.  

          O mesmo.” 

 

(LESSA, Ana Luisa Dubra. Edição da Correspondência Mário de Andrade & Ascenso 

Ferreira e Stella Griz Ferreira - 1926-1944. Dissertação (Mestrado em Estudos 

Brasileiros) – Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Orientador: 

Marcos Antonio de Moraes, 2012, p. 73-79) 
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Nota de trabalho, fólio 177, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 ficha de 

papel cartão (11,3 x 7, 9 cm,); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; escrita 

ocupando anverso e verso; f. 177. 

 

Transcrição: 

 

Credo em cruz!                   13                                   (A): ^15^ 

________________________  

fracatear (?)                        14  

________________________  

Sabão ruim não faz escuma  

Pau podre não mata a cobra 14  

________________________  

botar sentido, por atender    14  

________________________  

tafulão (taful?) 16  

________________________  

sagonho (sagaz?)17  

________________________  

mas porêm 17  

________________________  

amuzengar= tristonho 17  

________________________  

tamiarana? 18  

________________________  

tal e qual como 18  

_________________________  

                                         18  

vingarenta= que gosta de se vingar?  

_____________________________  

grongador?  

_____________________________  

aguando= deitando agua 18  

  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: BPG: nº 282: CEARENSE, Catullo da Paixão. Matta illuminada. Rio de 

Janeiro: Livraria Castilho, 1924. (BMA –F/I/b/41) 

 

Nota da pesquisa: os números registrados após cada vocábulo e seguido do seu 

significado, referem-se às páginas do livro Matta illuminada, de Catullo da Paixão 

Cearense. Fez-se a opção de digitalizar as páginas do livro, pois MA sublinhou e marcou 

outros verbetes nos poemas. 
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 MA incluiu o verbete “Fracatear” na entrada “Brasileirismos vocabulares” de seu 

Fichário analítico. 
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P.13-18 

“1ª Parte –O velho marroeiro” 

Nota de MA: a grafite: termos sublinhados, cruzetas e traços à margem esquerda dos 

trechos. 
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Nota de trabalho, fólio 177, verso 
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Transcrição: 

 
                                                Mata Iluminada                      A1: +Mata Iluminada/ Catulo Cearense+ 
                                               Catulo Cearense  

brêdo=brejo (?) 18  

______________________________  

remunhetando= balançando 18  

______________________________  

piadosa=  19  

______________________________  

roxo que nem genipapo 20  

______________________________  

farrambançuda 21  

______________________________  

cafanga= defeito? 21  

______________________________  

catruzar                      ? 21  

______________________________  

pirauga= mulher má? 21  

_______________________________  

acueirar-se=casar-se, amancebar-se   

                                             21   

________________________________  

rexa? 21  

_________________________________  

gorogotó= Acabou-se! Lá se vai tudo  

por agua abaixo     22 Crocotó...  

__________________________________  

arribada= sempre forte, disposto ? 23  

__________________________________  

sentoma? 23  

__________________________________  

entanguida 50  

__________________________________  

chamego= paixão, atração  72  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação:  

BPG: nº 282: CEARENSE, Catullo da Paixão. Matta illuminada. Rio de Janeiro: Livraria 

Castilho, 1924. (BMA –F/I/b/41) 

 

Nota da Pesquisa: os números registrados após cada vocábulo e seguido do seu 

significado, referem-se às páginas do livro Matta illuminada, de Catullo da Paixão 
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Cearense. Fez-se a opção de digitalizar as páginas do livro, pois MA sublinhou e marcou 

outros verbetes nos poemas. 
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P. 18-23 

1ª Parte – O velho marroeiro” 

Nota de MA: a grafite e a lápis vermelho: termos sublinhados, cruzetas e traços à margem 

esquerda e direita dos trechos. 
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631 

 

 

 

 

 



632 
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P.50 

1ª Parte – Um conto de minha avó” 

Nota MA: a grafite: sublinha o termo “intanguida”. 
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P.72 

“1ª Parte – Tio Juca” 

Nota de MA: a grafite: sublinha o termo “chamego”. 
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Nota de trabalho, fólio 178, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho, autógrafo a grafite, tinta preta; 1 folha branca 

milimetrada destacada da caderneta (15,2 x 10,7); amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 178. 

 

Transcrição: 

 

amolar= importar (negativo) 

   enrabichar 

Disparar= não se conter mais e zan- 

gar com alguém “Então disparei 

com êle”. 

Sapecar= A carne sapecou; Sapecou uma 

sova no filho; sapeque o seu jamegão 

latino. 

Esculhambar- 

Guasquear ou guascar 

Sarapantar ou Assarapantar 

Espantarar 

Fechar-se em copas 

Não falar um isto 

Matutar 

Enfesar- 

Presencair= perceber, desconfiar 

Soverter= esconder, se asconder 

Ganhar os bredos= fugir. 

Desempenar= desenvolver-se 

Frexar=dirigir-se franco numa  

direção. 

Penar=sofrer 

Besuntar= untar 

Chupitar= 

Infernisar 

Cotucar 

Moçar=desvirginar 

gauderiar= banzar 

Jogar no viado, se raspar= fugir 

Chispar 

Tapar com= encontrar 

Encasquetar 

Cacular= encher 

de arregalar 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 
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Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Esculhambar” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares”de seu Fichário analítico. 

 No fólio 133 deste manuscrito, há uma nota de trabalho que registra o verbete 

“soverter”, colhido por MA em Gonçalves Dias, no poema “Dies irae”, da obra Poesias.  
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Nota de trabalho, fólio 178, verso  
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Transcrição: 

 

empetecar=enfeitar muito 

carecar 

matutar 

imaginar 

pitar 

atiçar 

enticar 

encafifar 

relampear 

treler 

penar=sofrer 

portar=parar numa terra, casa 

trabucar 

parafusar 

estralar 

surripiar 

enveredar 

turtuvear 

labaredar 

trepadeirar 

desembestar 

estourar 

priscar 

encafuar 

entaniçar (enrolar folhas de fumo 

     formando molhos) 

especular=curiosear 

embalaçar 

balangar 

chorachorar 

piscapiscar 

gritagritar 

pelejar 

espaventar 

tocaiar= ficar á espreita 

entocaiar= se esconder (?) 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 
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TESCHAUER, Carlos S. J. Apostilas ao Diccionario de vocabulos brasileiros. Petropolis – 

Rio de Janeiro: Vozes de Petropolis, 1912, I Serie. (BMA – E/I/e/77)  

P. 98  

Nota MA: a lápis vermelho: risco ligando o verbete “peleia” ao rodapé da página que 

apresenta nota marginal: “Pelejar: esforçar-se por conseguir alguma/coisa.” 

“Peleia, s.f. pugilato, contenda, peleja, briga.” 

 

Nota da Pesquisa: MA faz alusão ao verbete chorarchorar no fólio 151. No que diz 

respeito do verbete “trabucar” indicado neste documento, há no diário d’ O Turista 

Aprendiz o uso do mesmo verbete em Nanay, dia 24 de junho:  

[...] 

“Por se aproveitar é que dá terra pra huitôta morr e mandou lei de índio trabucar no 

roçado vinte dia por ano.  

[...] 

 

(ANDRADE, Mário de. O Turista Aprendiz. Estabelecimento de texto, introdução e notas 

de Telê Porto Ancona Lopez. São Paulo: Duas Cidades/ Secretaria da Cultra, Ciência e 

Tecnologia, 1976, p. 118) 
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Nota de trabalho, fólio 179, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite, tinta preta; rasuras a grafite, 

1 folha branca milimetrada destacada da caderneta (15,2 x 10,7); amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 

179. 

 

Transcrição: 

 

Casavola no manifesto   

musical futurista fala que  

Stravinski é ritmico. Revista   

“Musica” do Naso  

 ___  

Não se faz primitivismo, se é  

primitivista. Caracter incon-  

testavel de primitivismo  

em nós  

 ___  

irriminendo, arrenuim  

reuninado?  

 ___  

introsga danada  

   

brocoió  

 ___    

 dar regão pra 

 

     

 se acabar 

 

     

 (o dinheiro se 

 

     

 acabou) 

 

A todo instante versos romanticos alegravam A1: # A todo instante versos românticos 

alegravam# 
o ritmo do meu passo, assim de vez  

em quando andando eu cantava   

baixinho                       

Eu só queria que vc me olhasse  

Tremesse um pouco e se apoiasse em mim  

Eu só queria que você me olhasse  

muito [ilegível] e se chegasse em mim  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 
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Nota da Pesquisa: a nota de trabalho evidência a criação poética de MA. Ao final do fólio 

há o esboço do poema “A todo instante”. 
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Nota de trabalho, fólio179, verso  
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Transcrição: 

 

bagunço bagunçada por jagunço 

etc norte Parana, sul de S. Paulo 

      Antonio Vicente de Azevedo 

___ 

besolo= vagabundo do Antonio 

 ___ 

Dirceu Lira XIX emprega 

diminutivos tais como: 

novilhinho, dedinho, filhinho 

 ___ 

Murmuriar. Alvares de Azevedo 

  III v. pg 141 

 ___ 

Sobreaguar= sobrenadar 

Alv. de Azevedo III v., p. 379 

 ___ 

Venus bebia não. 

 ___ 

torê= dansa de caboclos fingindo de  

indios, do norte do rio S. Francisco 

 ___ 

Jegue=burrico (Baia) 

 ___ 

Fazem a navegação no Reconcavo 

perto de 8000 veleiros 

 ___ 

tarrafa= rede de pescar 

 

catimbau? 

pitu? 

carroça nopema? 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências indicadas na nota de 

trabalho. 

 

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília de Dirceu, introdução de Afonso Arinos de Melo 

Franco, ilustrações de Guignard. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1944. (BMA – 

E/I/i/1) 

P. 48-51 

Nota MA: não apresenta. 

“Primeira Parte – Lira XIX” 
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[...] 

“Atende como aquela vaca preta 

O novilhinho seu dos mais separa, 

E o lambe, enquanto chupa a lisa têta. 

 Atende mais, ó cara, 

 Como a ruiva cadela 

Suporta que lhe morda o filho o corpo, 

 E salte em cima dela. 

[...] 

 

 Que gôsto não terá a espôsa amante, 

Quando der ao filhinho o peito brando, 

E refletir então no seu semblante! 

 Quando, Marília, quando 

 Disser consigo: É esta  

De teu querido pai a mesma barba, 

 A mesma bôca e testa 

 

 Que gosto não terá, a mãe, que toca, 

Quando o tem nos seus braços, c’o dedinho 

Nas faces graciosas e na bôca 

 Do inocente filhinho! 

 Quando, Marília bela, 

O tenro infante já com risos mudos 

 Começa a conhecê-la!” 

[...] 

 

BPG: nº 191: AZEVEDO, Alvares de. Obras de Manoel Antonio Alvares de Azevedo; 

precedidas do juizo critico de escriptores nacionaes e estrageiros e de uma noticia sobre o 

auctor e suas obras por Noberto de S. S., 7ª ed., Rio de Janeiro/ Paris: H. Garnier, 1900, 

tomo terceiro. (BMA – A/II/d/44) 

P. 141 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “murmuria”, cruzeta à margem esquerda do trecho 

e a sigla “dic” à margem direita. 

“V – Ultimas horas” 

 [...] 

“D’onde as houverão tão donosas fallas 

Que a volupia somente, ao pranto em meio, 

Murmuria e derrama? Objecto estranho 

De supplicio e prazeres, ara mystica 

Onde a blasphemia ao supplicar medêa! 

Onde o écho, mulher! Ondear se aviva 

N’essas vozes sem nome, que um delirio 

Apenas são o de há conco mil annos 

Inda pendurão-se a amorosos labios? 

[...] 
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P.379 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando“sobreague” e cruzeta à margem direita do trecho. 

[...] Lagrimas a elle? fôra loucura! Que durma com suas lembranças negras! revivão, 

acordem apenas os myosotis abertos n’aquelle pantano! sobreague n’aquelle não-ser o 

effluvio de alguma lembrança pura!” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: no fólio 13, MA registrou a nota de número 17, a qual faz referência a 

sentença “Venus bebia não”: 

[...] 

“Molenga lingua. Indecisão pás- 

sageira. Frases rapidas. Venus bebia 

não. Sintese oratoria da conversa.”  
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Nota de trabalho, fólio 180, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis azul; rasuras a 

grafite; 1 folha de papel amarelo milimetrada destacada de caderneta de endereços (11,1 

x 7,9 cm); dois furos na borda esquerda; letra “s” vermelha, impressa no verso da borda 

esquerda; amarelecida pelo tempo; sinais de oxidação; escrita ocupando anverso e verso; 

f. 180. 

 

Transcrição: 

 

John Graz                   

27 rua Itambé 

3ª casa á direita 

_________________ 

[ilegível] 

_________________ 

On the travel of negro 

Folk-songs 

Dorothy [Scarborough?] 

Milford – London 

______________ 

falar atravessado 

Descarregou um pito 

 

Nota MA: a lápis azul: faz a exclusão das partes tachadas. 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: a respeito do vocábulo “pito”, há referências ao uso da palavra nos 

fólios 58 e 150. 
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Nota de trabalho, fólio 180, verso 
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Transcrição: 

 

Mario Anuario 

r. Gabriel dos Santos 

____________________ 

Nos ossos que estamos 

Pelos vossos esperamos 

 ___ 

Inscrição em cemite- 

rio de Goiaz 

___________________________ 

Gilberto Camara 

Rua da Escadinha 62 

Fortaleza 

(Losango, Escrava) 

____________________________ 

Louvação:  

Eu sou filho de Carlos Augusto 

 e Maria Luiza 

Os dois nascidos no Brasil, de 

 gente brasileira 

 

Nota MA: a lápis azul: faz a exlclusão das partes tachadas. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou as referências indicadas na nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: a nota de trabalho evidência a criação poética de MA, sendo também o 

espaço para o esboço de um poema que nasce ao final da fólio! 
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Envelope, fólio 181 
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Análise documentária: Gramatiquinha/ 12-G/ ou Tratado do Estilo/ Ideas para capitulos/ 

particulares. Envelope verde desbotado (12,3 x 15,5 cm), sinais de oxidação, rasgamento 

nas borda e no centro; título no anverso: autógrafo a grafite e a lápis vermelho; f. 181. 

 

Transcrição: 

 

Gramatiquinha 

12-G 

ou Tratado do Estilo 

 

Ideas para capitulos 

 particulares 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “12-G”. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio, 182, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; rasuras a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; 

numerado pelo autor em algarismo romano; f. 182. 

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Transcrição: 

 

               Gramatiquinha  

Introdução                                Cap. I                                        A1: +Introdução+ 

Prefacio – Quais as min Livro de ficção (         (A): >Prefacio; 

Quais as mi[nhas] 

meus idilio com a fala) — Minhas intenções           A: lapso: “idílio” 

por idilios 
tentando estilização brasileira da fala bra-       (A): *fala* 

estilização; 

#brasileira# 
sileira desde a pseudo-culta (Explicar diferença   

que faço entre cultura e civilização) até a  

inconsciente popular. — Estilização não paulis-  

ta (folha solta apensa ao livro de notas Lingua Bra-  

sileira) —  

 

Nota 1 

 

_____  

Nota 7A — Nota 13 — Nota 18   

____  

Nota 23 — Nota 24 — Nota 30  

  

Dizer que eu não falo de tudo o que continua na A1: +Dizer que eu 

não falo de tudo o 

que continua na  [...] 

é logico+ 
mesma. Salvo si me leva a reflexões intimas espe-  

ciais. Este é um livro de ficção e ninguem não apren [-]  

de gramatica nele, é logico.   

________  

A censura de que “ninguem fala como eu es-  

crevo é besta”. Primeiro: escrita nunca foi igual  

a fala. Tem suas leis especiais. Depois: si fosse igu se    (A): Depois: #si 

fosse igu[al]# 

trata dum estilo literario, si fosse igual ao dos outros não  

é estilo literario, não é meu. Isso só é elogio, mostra  

que é estilização. Agora quero saber quem que nega o  

meu estilo ter raizes fundas nas expressões do meu po-  

vo desde a pseudo-culta até a ignara popular? A uni-  

ca objeção que pode valer é a feiura. Porêm isto já   

sei que é puro preconceito não só porquê o belo é tran-  
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zitorio como porquê toma julgam da beleza do meu (A): *toma* 

estilo não em si porem comparando, o que não é  

absolutamente maneira de julgar uma coisa nova.  

_____ 

 

 

                                                             samanguice (Fig.)       A1: +samanguice 

(Fig)+ 

Nas censuras vejo antes de mais nada a preguiça de  

tentar e sobretudo a vaidade de não ir atrás, de não dar  

a impressão de ser discipulo. Tudo vaidade. Pois saibam que não  

tenho a impressão de ser primeiro. E no entanto por mais  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere na neste documento uma retomada as notas registradas na 

caderneta (documento 1). 
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Esboço de texto, fólio 182, verso 
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Transcrição: 

 

que não queiram parceiros e inimigos tenho sido  

o primeiro em muita coisa nestes brasis, em mais  

coisas que se imagina. Não por ser o primeiro a tentar,   

porêm por ser o primeiro a “acreditar”. Eu tenho fé.   

Por isso, si dois ou três tinham tentado numas poesias  

duas ou tres em verso-livre, eu não tentei, não disse (A): não*disse* 

falei “Façam!”, nem “Sejamos!”. Eu fiz um livro intei-  

rinho. Não tentei. Acreditei no verso-livre. Eu não disse  

sejamos brasileiros. Eu fui. Eu não falei: Escreva(-)  

mos brasileiro. Eu escrevi. Si alguma coisa me orgu-  

lha é o poder intelectual maravilhosamente feliz  

com que eu cumpro os mandamentos da minha fé.  

De ser o primeiro não tenho orgulho nenhum. Não  

só porquê ser primeiro nunca pressupôs ser  

genial como tambem porque já vejo muita  

gente fazendo milhor que eu fiz e faço. Porêm no re-  

gime feioso e panema do sejamos, não fiquei não.   

===  

Mostrar que o perigo numa pra quem se mete     (A):perigo #numa# 

numa coisa destas é principiar inventan-  

do coisas sem nenhuma ligação com a reali-  

dade existente. Embora tomando cuidado não  

me livrei dêsse defeito e é por isso que não me  (A):: >me< 

apresento o meu trabalho como obra de tecnica  

porem obra de ficção. Porem sempre uma obser-  

vação inda tenho que fazer: é que estudando a  

psicologia dos termos e das frases, não destruo  

nenhuma das leis e normas gramaticais uni-  

versais. Assim quando chamo todas as palavras de  

abstratas e mostro que se tornam transitoriamente com-  

cretas não destruo a velha divisão gramatical em  

substantivos abstratos e concretos, apenas faço a psicologia  

da palavra como entidade universal e entidade parti-  

cular. Este livro evidentemente é pra quem já sabe  

não é pra grupos-escolares  

___  

Inicio (folhas soltas)  

___ 

 

Referir o caso do português no trem de Jaú para S. Paulo, que   

conversando com um menino brasileiro, depois de pergun-  

tar tal pessoa em que ano estava, perguntou: — E o menino?  

— Menino... Que menino... Ele está no 3º ano. O menino não  

compreendera a pergunta e o portuga desapontou o me-  

nino tambem e não chegaram a compreensão  
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Estatuto genético: esboço de texto. 

 

Nota da Pesquisa: neste documento, MA retoma as notas registradas na caderneta em 

“Inicio (folhas soltas)”, documento 1. 
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Esboço de texto, fólio 183, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm e 15,4 x 10,4 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; 

sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 183. 

 

Transcrição: 

 

 

 
Cap. I 

 

Geralmente é um erro citar exemplos 

de chamados classicos, gente que viveu 

até quinhentos anos atrás de nós. A língua 

evoluciona e os exemplos devem ser tirados 

dos escritores bons atuais. 

E incontestavel que os nossos compositores 

de gramaticas fazem as suas regras obser- 

vando muito mais os escritores chamados 

classicos de lingua que o falar dos nos- 

sos dias. A gente percebe muito bem que 

si eles podem aduzir em favor das [palavra rabiscada] 

regras deles alguns exemplos de Camões 

de Vieira e de Bernardes, pronto, se dão  

por satisfeitos e estão convencidos de que 

a regra existe. Basta observar um pouco 

as gramaticas pra perceber esse defeito 

grave e primacial. Geralmente quando 

muito eles citam os estilistas tradicio- 

nais, Herculano, Castilho e quando 

muito G. Dias e Machado de Assis os mais 

patriotas. Quem que cita os estilistas natu- 

rais que buscaram escrever com natura- 

lidade da fala comum do tempo deles?  

Quem cita Alvares de Azevedo, Casemiro,  

Eça, Fialho, Antonio Nobre, e sobretudo 

quem cita os vivos a não ser o caso exce- 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 183, verso 
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Transcrição: 

 

pcional de Rui Barbosa aliás cita- 

do mais como tendencia ou convite 

a tal meneio de sintaxe do que como 

prova deste?... 
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Esboço de texto, fólio 184, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1folha de papel branco (17,9 

x 13 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 184. 

 

Transcrição: 

 

Ortografia    Cap [.] IV 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 

Nota da Pesquisa: ainda que MA não tenha desenvolvido o capítulo voltado à 

“Ortografia”, o mesmo concede entrevista à enquete do Diário da Noite sobre a reforma 

ortográfica, em 8 de junho de 1933, focalizando a questão da ortografia brasileira.  
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Entrevista concedida por Mário de Andrade à enquete do Diário da Noite, em 8 de junho 

de 1933, localizada no Fichário analítico, na Série Manuscritos Mário de Andrade, IEB-

USP 
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674 

Esboço de texto, fólio 185, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; rasuras a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado 

pelo autor em algarismo romano; f. 185. 

 

Transcrição: 

 

A Palavra  (Cap. V) 

  

Distinguir a palavra das particulas  

sintaticas que são as preposições, as con-  

junções, os artigos, os adjetivos determinativos -  

 

Palavra ou substantivo. Depois vem as divi-  

sões dos substantivos em substantivos dire-  

tos ou propriamente ditos; substantivos pro-  

nominais; substantivos qualificativos; subs-  

tantivos verbais ou dinamicos; substantivos  

modificadores ou adverbiais= Apesar disso  

(e estudar E explicar bem como isso é verda-                    (A): >e estudar<  

deiro pelo estudo psicologico das palavras isola  

das [não se esquecer que estou na Lexelogia]) aceito  

a divisão comum por mais clara e eficiente.   

A minha sendo produto de puros amores  

meus. Só que tiro das palavras denomina [-]      (A): ^das^ #palavras# 

ção generica de Palavras, os artigos, as conjunções,  

as preposições que passão a ser Particulas  

sintaticas.  

  

Nota 19 — Nota 20 — Nota 23  

____  

Não esquecer de estudar “La Vie des Mots” 

Gourmmt 

 

___  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere aqui uma retomada as notas registradas na caderneta 

(documento 1).O escritor também se refere a um título de sua biblioteca: 

 

BPG: nº: 429: DARMESTETER, Arsène. La vie des mots: étudiée dans leurs significations. 

Paris: Librairie Delagrave, 1932. (BMA – C/I/d/49) 
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Esboço de texto, fólio 186, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a 

grafite; 1folha de papel branco (17,9 x 13 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerado pelo 

autor em algarismo romano; f. 186. 

 

 

Transcrição: 

 

Substantivo  (Cap [.] VI) 

  

Os pronomes são uma subdivisão dos  

substantivos (atrás)  

  

(Os numeros[)]  A: lapso: 

parênteses 
  

Abstratos e concretos. Todos os substantivos  

são abstratos em si, são universalizações.   

Os termos só se tornam concretos dentro (A): concretos 

>dentro< 

da frase. quando particutarizados. Assim  

cada palavra pode ser concreta ou abstra-  

ta. Exemplos de substantivos abstratos: “Pos-  

tretutas e famias sacolejam” (O. de A. “Bonde” Pau  

Brasil pg. 56). Ex. de substantivo concreto: [“] Quando,   A: lapso: aspas 

Maria, vês de minha fronte, negra idea voando  

no horizonte, as asas desdobrar” (C. Alves, 1, 24) Aqui  

a imagem concretizou a palavra abstrata idea da  

mesma forma com que no ex. anterior Postretutas se   

inclui na categoria das abstrações por não ter adquirido  

essencia limitativa e realistica. Si falo “Quando o Bra-  

sil entrou na Guerra Grande teve uma remorso curto  

e violento” rernorso é concreto porquê está delimitado  

e realista. Porem no “não tive remorso por não tomar  

parte na Isidora” já remorso é abstrato. “Meu pé” é         (A): > Meu pé”< 

concreto. “Meu forde” é concreto. “Fordes na rua” é   

abstrato. “Os fordes de Paulicea” é concreto.  

___  

Nota 27 — Nota 23—  

 

Nota MA a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Verificação: 

ANDRADE, Oswald. Pau Brasil. Paris: Sans Pareil, 1925. 

P. 56 

Nota MA: não apresenta. 

“Bonde 

O transatlantico mesclado 

Dlendlena e esguicha luz 

Postretutas e famias sacolejam” 

 

Verificação: 

BPG: nº 200: ALVES, Castro. Obras completas, Edição critica com introducção 

bibliographica e annotações de Afranio Peixoto. Rio de Janeiro/ S. Paulo/ Bello 

Horizonte: Livraria Francisco Alves, 1921, 2º volume. 

P. 25 

Nota MA: não apresenta. 

Os escravos – “Confidencia” 

“ Quando, Maria, vês de minha fronte 

Negra idea voando no horizonte, 

 As asas desdobrar, 

Tristes segues então meu pensamento, 

Como fita o barqueiro de Sorrento 

 As nuvens ao lar.” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: MA insere no esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 

 Há na ante-folha de rosto de Pau Brasil dedicatória de Oswald de Andrade a 

MA: “Ao autor/de/ Pau... licea Brasil/ admirado/o/ Oswald/ 1925”.  

 A referência ao 1º volume da obra de Castro Alves está incorreta, trata-se, na 

verdade, do 2º volume, página 25.  Na ante-folha de rosta deste 1º volume, consta nota 

marginal, indicando páginas que focalizam realizações da fala brasileira nos versos de 

Castro Alves: “pra 83-94-99-100-108-112-115-137-157-168-170-194-203-217-399”; 

“para 95-251-278-125-157-169-”; “croa 348-460-”; “pronome se começando frase 231; 

me 81; te 85;”; “mai 229” e “irmã 266”. 
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Esboço de texto, fólio 186, verso 
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Transcrição: 

 

Fazer a psicologia do “você”. Mostrar o 

Carater encostante dele. Sensual mas delica- 

do. Intimo mas discreto. É como si fosse 

um tu indireto, é como si fosse um tu 

na 3ª pessoa. Aspereza do você portu- 

ga com ó aberto e o nosso você mais silen- 

cioso, mai em segrêdo, como si não carecesse  

ninguem saber. 
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Esboço de texto, fólio 187, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (15, 4 x 10,5 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de 

dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano, f. 

187. 

 

Transcrição: 

 

      Substantivo    Cap [.] VI 

  

O que caracteriza o substanti-  

vo é a sua essencia de en-  

tidade absoluta, abstrata, iso-  

lada. Pode não ter relação, o  

que não se dá com as outras  

palavras. Assim a entidade  

substantiva deve é expressa  (A): >deve< 

por uma palavra só. D’aí  

o se ligar com traço de  

união tudo o que é uma  

entidade abstraivel, um  

substantivo enfim. Se escreve  

guarda-chuva, pé-de- mole-  

que, fruta-do-conde. Da mes- (A): ^,^ 

ma forma se deverá escre  

ver Rio-de-Janeiro, São-Paulo  

S. Paulo (subentendendo (A): >S. Paulo< 

o ponto de abreviatura), Santa-  

Ana-do-Livramento etc  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 188, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 188. 

 

Transcrição: 

 

Verbo        Cap [.] VII 

  

Nota 12 — Nota 23—  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere na esboço de texto as notas registradas na caderneta 

(documento 1). 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 189, anverso 
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Análise documentaria: Esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a 

grafite; 1 folha de papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano, f. 189. 

 

Transcrição: 

 

Cap [.] VII  

  

Sube pes 1ª pessoa                        (A): Sube *pes[soa] * 

singular do pretérito  

             irregular                                     A1: +irregular+ 

perfeito de saber  

Sube soubeste soube  

Soubemos etc.  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Sube” na entrada “Brasileirismos vocabulares” 

de seu Fichário analítico. 
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Esboço de texto, fólio 190, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 

x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso, numerado pelo autor em algarismo romano; f. 190. 

 

Transcrição: 

 

Adverbio  Cap[.] IX 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 191, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 191. 

 

Transcrição: 

 

Interjeição Cap. X 

  

A interjeição é o unico remanescente espo-  

radico da linguagem primitiva e que perma-  

neceu nas linguas organizadas, pra expressar  

os casos de sentimento intenso por demais em  

que a gente perde toda organização psicologi-  

ca de civilização e de cultura, e o homem primi-  

tivo, o selvagem que a gente tem dentro de si  

aparece. Quanto mais culto e mais civilizado  

o homem menos interjeições tem sua lingua-  

gem. Nas linguas organizadas a interjeição não  

tem qualificação nem classificação relacio-  

nal dentro da frase porquê ela é de caracter  (A): é > de caracter/ 

puramente< ^uma^ 

puramente uma ato reflexo quasi que pura-  

mente fisiologico ao passo que as linguagens  

seja inconscientemente, seja subconsciente-  

mente são organizações de ordem intelectual.   

Nas linguas organizadas a interjeição não se or-  

ganizou, ou permanece infinitamente variavel, sub-  

jetiva e individualistica, [palavra rabiscada] e tambem uni-  

versal (dado o seu caracter de ato reflexo) e é   

a unica parte do discurso que tem significação  

internacional por isso mesmo que isenta de orga-  

nização. Por vezes ela tenta tomar caracter nacio-  

nal ou simplesmente regional como em Puxa!   

Puta vida! etc. etc. Mesmo aí, ela é de significação  

internacional dada a flexão oral intensiva que  

a realiza. Porem mesmo essas interjeições linguis-  

ticas estão por assim falar fora da organização  

linguistica. Nas linguagens organizadas a inter-  

jeição foi transformada intelectualmente em  

frases de caracter interjectivo, de admiração,   

espanto, colera raiva etc. Da sua universa-   (A): espanto, *cólera* 

lidade notar o caracter expressivo da interjei-  

ção. Distinção entre o espanto romantico e o  

espanto selvagem dos primitivos. A riqueza  

de interjeições da fala brasileira. Temos não  

só Ah! e Oh! por exemplo, mas Ah Eh Ih Oh Uh  
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Estatuto genético: esboço de texto. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Puxa!” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu Fichário analítico. 
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Esboço de texto, nota de trablaho, fólio 192, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a 

grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; 

sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo 

romano; f. 192. 

 

Transcrição: 

 

Particulas Sintaticas Cap [.] XI 

  

Notar como o que eu chamo de particulas sin-  

taticas (sintaxicas?) são verdadeiros morfemas  

(ver definição de morfema em Philosophie du  

Langage, Dauzat pg 212) da frase e não da pa-  

lavra. Ora eu considero a frase como uma  

entidade substantiva. A frase é sem                                               (A): >A frase é sem< 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Verificação: 

DAUZAT, Albert. La philosophie du langage. Paris: Ernest Flammarion, Éditeur.1924. 

(BMA – C/I/d/28) 
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P.212 

Nota MA: não apresenta. 

“Livre IV” 

“Chapitre I – Les trois aspects de la sciense” 
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698 

Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 193, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 193. 

 

Transcrição: 

 

Artigo                                            Cap [.] XII 

  

Fui ver, casa estava fechada, a gente não podia  

entrar  

__  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 194, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 194. 

 

Transcrição: 

 

(2)      Particulas determinativas                                    Cap XIII             A1: +(2)+ 

 

(Ver observações em Said Ali Gramatica pg 77)  

__  

Nota 23 –  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere na esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 

 A respeito do uso da palavra “velha”, MA ao ler o artigo “Algo de gramática”, de 

José Leite de Vanconcelos, publicado na Revista de philologia e de historia, faz traço a 

grafite à margem direita do trecho e destaca a consideração do filólogo sobre a mudança 

semântica que pode ser operada no vocábulo velha, apresentando, em determinados casos, 

sentido de “pronome impessoal (alguem)”. Segundo as palavras de J. Leite de 

Vasconcelos: 

“5. Velha 

A palavra Velho e Velha , e sobretudo Velha, representa um grande papel na nossa 

mitologia popular e supertições, e podia aqui escrever-se longo artigo a este respeito. 

Quero porem, somente, agora lembrar a expressão estremenha: O não ter/ é que faz a 

velha correr [Ver. Lusit., XXVIII, 210: artigo de J. D. Ribeiro], onde a palavra de que se 

trata tem plus minus sentido de pronome impessoal (alguem) como omem em português 

arcaico.” 

 

(BPG: nº 222: VASCONCELOS, José Leite. “Algo de gramática”. Revista de philologia e 

de historia: archivo de estudos sobre philologia, historia, etnografia, folclore e critica 

literaria, tomo I, fasciculo I, 1931, p. 30-32. (BMA –F/II/a/50) 

 

Verificação: 

ALI, Said M. Grammatica secundaria da lingua portugueza. S. Paulo/Cayeiras/Rio de 

Janeiro/Recife: Companhia Melhoramentos de S. Paulo, s/d, p. 77-79. (BMA – F/II/a/55) 
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P. 77-79 

Nota MA: a grafite: traço seguido de nota marginal: “nem sempre”(p. 77); “O velho (pai) 

a velha (mãi) é hoje substantivo/ em fala brasileira” (p. 78). 

“Lexeologia” – Adjectivo” 
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706 

Esboço de texto, fólio 195, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 

x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso; numerada pelo autor em algarismo romano; f. 195. 

 

Transcrição: 

 

               Numerais                                   Cap [.] XIV             (A): Co[njunções?] 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, nota de trabaho, fólio 196, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; rasura a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm); amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado 

pelo autor em algarismo romano; f. 196. 

 

Transcrição: 

 

                 Preposições                                                                                   Cap [.] XV 

Regencia, Co               (A): >Co[njunções?] 

___  

Nota 23 –  l 

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 
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Esboço de texto, fólio 197, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafitete; 1 folha de papel branco 

(17,9 x 13 cm e 15,4 x 10,4 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de 

dobra no centro; rasgamento na borda inferior; escrita ocupando anverso; numerado pelo 

autor em algarismo romano; f. 197. 

 

Transcrição: 

 

Conjunções Cap [.] XVI 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 



712 

Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 198, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm e 15,4 x 10,4 cm), amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado 

pelo autor em algarismo romano; f. 198.  

 

Transcrição: 

 

Formação das Palavras (Cap [.] XVII) 

  

Aqui depois de Etmologia falar sobre  

    Neologismos  

__  

Nota 10 – Nota 11 – Nota 23 –   

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere na esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 
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Esboço de texto, fólio 199, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso; f. 199. 

 

Transcrição:  

 

Formação das Palavras Cap [.] XVII 

Palavras tranzitorias   

  

Ôh, as palavras tranzitorias, elas possuem essa ri-  

queza sublime de sugestão e de misterio que en-  

volve os adventicios, os estranhos que a gente encon-  

tra na rua... Elas não tem possuem essa dubie-                  (A): não *tem* 

dade, essa certeza incerta das pessoas familiares  

que a gente imagina de conhecer e vai, conhece  

mesmo porêm conhece sempre meio errado. A   

palavra tranzitoria não. Ela é decisiva. A gente to-  

ma conta dela inteirinha, conhece-a duma vez por-  

que tudo ignorando dela nos não possuimos sinão  

os dados exteriores, os dados fisicos e as potencias as-  

sombradas da nossa imaginação. Então cria uma  

historia livre e o estrangeiro apenas entrevisto é  

inteirinho da gente. Porêm basta refletir um pouca-  

dinho, pronto, se percebe que nada é verdade e que a   

palavra tranzitoria é iguinorada. Donde veio? quem   

é? que quis dizer? El Parece que não quer dizer nada                 (A): >El[a]< Parece 

no entanto viveu que nem uma fulguração na in-  

teligencia da gente. Ota vida carecida de estrangeira,   

vida comovida, vida rele revelante, vida dum mo-  

mento só... E nãotem receio nada de mistico, nada  

que não seja bem da vida da terra. Não possui o                      (A): possui >o< 

talqualmente as palavras de vida aparentemente   

fixa, essa  penetração, essa colher-torta do raciocinio  

e dos afeiçoamentos, pela qual uma coisa se vai mo-  

dificando na gente pouco a pouco, a gente chega  

a querer bem o que no principio era antipatico ou   

indiferente. Não, é como um dêsses encontros  

de bonde, de mostrador, de cadeira vizinha no  

teatro, um olhar cruzado e simpatia ou antipatia  

imediata. Se gosta ou não se gosta. Olhar que  

morre nascendo ou que acaba na posse completa  

dum momento fisico delirante. Depois ela partiu.  

E só ficou um ữa memoria esquecida. Ou um                            (A): ficou *um[a]*  

desejo doendo muitas vezes. Um Pode morrer, não (A): >Um< 

ser lembrada mais... Doutras vezes a gente vive  

buscando a tal na multidão apressada amontoa-  
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da dos periodos e das dicções. Parece que na outra  

calçada... Era ela sim! Aquele boá... Não era não  

Passou no automovel 10-6 15-066. Não passou não. E           (A):automovel ^10-6^ 

como era mesmo?... Já não me lembro bem. E a pala-  

vra tranzitoria está bem morrida prá expressão dum  

autor querido ou nossa mesma. Nasceu e teve a fatalida-  

de dum momento voluptuoso, louco, de criação. E a  

gente matutar nisso é bom que dói!...  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 200, anverso 

 

 

 

 

 



719 

Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 200. 

 

Transcrição: 

 

              Dicção  Cap [.] XVIII 

  

Nota 23  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere no esboço de texto a nota “23” registrada na caderneta 

(documento 1).  

 Aqui há referência ao manuscrito Dicção/romances-notas de pesquisa (MA-MMA-

54). 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 201, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; rasuras a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado 

pelo autor em algarismo romano; f. 201. 

 

Transcrição: 

 

Frase Cap. XIX 

  

Nota 5 – Nota 23 – Nota 27 –   

__  

A frase é sempre uma entidade substanti-  

va? observar, estudar psicologicamente bem  

isso, sobretudo em relação ao conceito de  

substantivo, verbo, qualificativo. Pois sinão a  

frase pode ser entidade verbal, exprimir ação  

por exemplo “matei o o bicho” ou entidade  

adjetiva, exprimir qualificação, ex: “Está dor-  

mindo, siô!”  

___  

Sobre as palavras compostas escreve Bréal  

“Il faut que malgré la présence de deux  

termes, le composé fasse sur l’esprit l’im-  

pression d’une idée simple”. Philosophie du  

Langage, Dauzat, 214. Ora a frase dá essa im-  

pressão duma idea simples. “Vá pentear mico”  

não se pode tirar nada, nem por que não pre-  

judique isso. Considerações em estilistica  

sobre isso mostrando quanto a frase li-  

teraria na sua maioria infinita é  

impura por causa de tudo o que a gente  

bota nela pra enfeitar. Citar exemplos  

desse ridicuIo na prosa de Ronald em  

Estudos Brasileiros. Defender o defeito  

na poetica por necessidade ritmica.  

__  

Da mesma forma que é o acento tonico que  

dá unidade prá palavra é o acento principal que  

dá unidade pra frase e a reune numa grande  

palavra só.  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Verificação: 

DAUZAT, Albert. La philosophie du langage. Paris: Ernest Flammarion, Éditeur.1924. 

(BMA – C/I/d/28) 

 

CARVALHO, Ronald de. Estudos Brasileiros: 1º serie. Rio de Janeiro: Edição do 

Annuario do Brasil, 1924. (BMA – F/I/e/2) 

CARVALHO, Ronald de. Estudos Brasileiros: 2º serie. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia. 

– Editores, 1931. (BMA – F/I/e/3) 

CARVALHO, Ronald de. Estudos Brasileiros: 2º serie. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia. 

– Editores, 1931. (BMA – F/I/e/4) 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 

 O escritor ao mencionar neste fólio os Estudos brasileiros, de Ronald de Carvalho, 

não faz distinção entre a série a 1ª e a 2ª, por isso optamos em inserir os volumes que 

constam na biblioteca do escritor, além de mais um exemplar repetido, da 2ª série, com 

dedicatória, na falsa folha de rosto: “Ao querido Mario/ até á vista, em Paris- do velho e 

dedicado/ Ronald/ Rio. maio 931”. O volume da série 1 também apresenta, na falsa folha 

de rosto, dedicatória: “Ao querido Mário/ - no tempo e no espaço./ Ronald/ 924. Rio.  
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P. 214 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando “Il faut, dit M. Bréal (c’est la condition 

primordiale),  ue malgré la présence de deux termes, le composé fasse sur l’esprit 

l’impression d’une idée simple.” 

“Livre IV” “Chapitre I – Les trois aspects de la sciense” 
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Esboço de texto, fólio 202, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 

x 13 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 202. 

 

Transcrição: 

 

           Emprego do substantivo Cap [.] XX 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 203, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm ); escrita ocupando anverso; numerado 

pelo autor em algarismo romano; f. 203.  

 

Transcrição: 

 

Psicologia da ação Cap [.] XXII 

  

Nota 14 – Nota 23  

__  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 

 N’O empalhador de passarinho, de 1946, há na seleta de artigos escritor por 

Mário de Andrade um texto intitulado “A psicologia em ação”. O mesmo foi publicado, 

anteriormente, n’ O Estado de S. Paulo em 19 de novembro de 1939. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 204, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a 

grafite; 1 folha de papel branco destacadas de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso e verso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 204. 

 

Transcrição: 

 

Cap. XXII  

      Regencia de verbos pe-                     (A):  de ^versos^ 

la preposição de  

  

Os verbos dever, prometer, in-  

ventar  

“Você inventou de fazer is-  

so agora aguente.”  

“Prometi de ir porêm não  

contava com a doença”  

“Você deve de fazer isso”  

Regr Projeto da regra                                                                          (A): #Regr[a]# 

Nos verbos seguidos de outro  

infinito e que incorrem na   

significação de estar obrigado  

a./ Deve ter havido contamina-  

ção: Dever por Estar na obriga-  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Esboço de texto, fólio 204, verso 
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Transcrição: 

 

ção de; Inventar por Lem- 

brar-se de; Prometer por? 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 205, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 205. 

 

Transcrição: 

 

Psicologia do limite Cap [.] XXIII 

Nota 16 – Nota 23 –  

__  

 

Nota MA a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 206, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 206. 

 

Transcrição: 

 

Psicologia das Particulas Cap [.] XXIV 

  

“Graças a Deus que inda encontrei ela acordada”  

___  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Esboço de texto, fólio 207, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 

x 13 cm e 15,4 x 10,4 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no 

centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 207. 

 

Transcrição: 

 

Pontuação Cap [.] XXV 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 208, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerado pelo autor em algarismo romano; 

f. 208. 

 

Transcrição: 

 

     Hifen                        (Cap. XXV) 

  

O hifen enfraquece o  

volume da palavra  

lhe diminui a plas-  

Ticidade. Torna mais  

lenta a visibilidade,   

e intelectualiza criticamen-  

te a compreensão da  

palavra chamando a atenção  

pros seus componentes. Ora a  

palavra depois de ter entidade  

propria deixa de ter sensorial   

e sensitivamente uma composi-  

ção pra se tornar um dinamis-  

mo integral e unico. Vive só e  

vive por si. Si é certo que tornada  

isoladamente ela faz nascer um dilu-  

vio de associações de imagens e de  

ideas de toda casta que nem mostrei              (A): #que nem mostrei/ em pacie[ncia]# 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 208, verso 
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Transcrição: 

 

em pacie lirismos curiosos que  (A): >em pacien[cia]< 

nem mostrei em poemas tais como  

Flamingo, Escrivaninha, Jorobabel,  

etc, dentro dum pensamento ela vi-  

ve integral, sem decomposição, sem  

composição. Os alemães é que prati-  

cam racionalmente jamais empre-  

gando o hifen intelectualista, gra-  

matical e prejudicial. Si de fato  

na fala da gente carecemos as  

vezes dele pra evitar pronuncias   

erradas e mesmo facilitar  

a compreensão que nem em  

sub-literatura pra não ficar  

a silaba bli que estragava a  

historia, as mais das vezes o hifen  

é desnecessario e pau. Deve  

desaparecer o mais possivel  

do corpo das palavras. Nada de  

guarda-chuvas! Empreguemos  

guardassois.  

Porem No entanto tem um caso cor-  (A): *Porem* 

rente em que o hifen é que traz a em-  

tidade do vocabulo a mostra. Nos  

compostos de 3 ou mais vocabulos e particu-  

las. Maquina-de-escrever, sala-de-espera   

que um meu amigo alemão chama de  

sala-de-esperança. Engano providencial.  

 

Nota da Pesquisa: neste esboço de texto, MA faz referência a três poemas autorais, a 

saber: “Flamingo”, Escrivaninha” e “Jorobabel”. Estes integram o livro Losango cáqui 

ou afetos militares de mistura com os porquês de eu saber alemão, de 1926. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 209, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 209. 

 

Transcrição: 

 

Frase ou Verso Cap [.] XXVI 

  

Falta de vogal muda no brasileiro e o  

decassilabo passando por isso endecas-  

silabo legitimo, que nem em italiano  

______ 

 

Nota 21 – Nota 23 – 

 

______  

Nas Mil e Uma Noites (Douce Amie, pg. 83)  

está dito: “La , c’est de la broderie   

sur soie, et les vers sont des colliers de  

perles.”  

_____  

Ver considerações que devem entrar  

aqui e estão na frase solta igual a  

esta “Frase” Cap. XIX, Sintaxe  

___  

Folha solta “Pensamento e Frase”  

__  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboco de texto, nota de trabalho. 

 

Verificação:MARDRUS, J.C Docteur. Historie douce-amie: contes de Mille et une nuits, 

illustracions em couleurs de Cb. Picart le Doux. Paris: Éditions René Kieffer, 1922. 

(A/II/e/14) 

P. 83 

Nota MA: não apresenta. 

[...]“O pêcheur, de quelle façon veux-tu entendre de moi le récit, en vers ou en prose? ‘Et 

le khalifat répondit: ‘La prose, c’est de la broderie sur soie, et les vers sont des colliers de 

perles.’” 

[…] 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1), além de fazer alusão ao capítulo “Frase Cap. XIX” (fólio 201) 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 209, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite e a lápis 

vermelho; rasuras a grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo 

tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; f. 210. 

 

Transcrição:  

 

                 Figuração                                                      Cap XXVII 

  

Elipse — Pleonasmo — Anacoluto   

        Imagem ou Tropo  

____  

Nota 23—                                                         (A): ^22^ 

____  
                                               e                                     A1:  +e+ 

Estudar a imagem em Catulo, na poesia  

legitimamentre popular. Estuda-la nos  

indios Poranduba, Contos dos Caxinauás,  

Poemas primitivos citados junto os os poemas A:lapso: “os” duas vezes 

de Anchieta. Estuda-la nos Romanticos e  

nos contos popu1ares.  

____  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço de texto notas registradas na caderneta 

(documento 1). 
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Esboço de texto, fólio 211, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm e 15,4 x 10,4 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; 

sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerado pelo autor em 

algarismo romano; f. 211. 

 

Transcrição: 

 

Neologismos Vulgares Cap [.] XXVIII 

  

O que tem de mais bonito pro homem é  

a realidade de presença dele. Carece  

viver com inteireza o momento de vida                      (A): o momento >de vida< 

que passa a se adaptar a ele recebendo  

tudo o que ele inventa pra expressar a  

sua intensidade passageira. É ridiculo  

e se enfraquece aquele que se recusa a  

empregar esses termos e essas expressões  

cheias de vida que nascem e morrem  

com falenamente: um brilho excepcional,                                 (A): >com< 

vivo e puf! já se acabou. Foram um a-  

no, dois, ás vezes dez de existencia e  

só isso. As expressões duma lingua um-  

dam rapidamente, mudam constantemen-  

te, e em pouco tempo já são outras. Carece  

aproveitar o seu momento de vida oral  

e se expressar sem acreditar que sejam  

vulgarismos nem se importar de serem   

neologismos cran falenismos, falas como               (A): neologismos cran[?] 

“cutuba” “o tal de Mellinho” “cutuba”  

“pra burro” etc. Os que se recusam a  

esta vivacidade tao expressiva, tão expres-  

siva sobretudo porque é a constancia  

do presente, sob pretexto de que são expres-  

sões vulgares, são tranzitorias, e não se  

encontram nos classicos das epocas di-  

versas, desconhecem todo o poder de vul-  

garismos que que está nos classicos e princi-  

palmente se negam a si mesmos com essa  

mania de escrever em expressões que  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 211, verso 
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Transcrição: 

 

mantiveram direito de eternidade  

através de Camões, Vieira, Herculano  

Gonçalves Dias, Machado de Assis e  (A): ^e^ 

Rui Barbosa, o mais bonito direito ao  

homem na Terra que é o direito de  

envelhecer e se cobrir do respeiro da  

velhice veneravel. A gente carece em-  

velhecer. A velhice não é somente uma  

das essencias da genialidade como é tam-  

bem um dos caracteres da nobreza hu-  

mana. E isso é tão certo que estão  

caducos de antemão, estão corocas e  

aluados os que bancam de classicos  

sem terem vivido pela expressão oral  

o momento deles. Só os que vivem  

presentes no tempo têm direito de   

envelhecer. Envelhecer não quer é   (A): não >quer< 

o mesmo que ser coroca e se tor- (A): >se tor-[na]< 

caducar. Coroca é a lua que ás vezes  

a gente enxerga ás oito da manhã,  

caduca a lua branca das boca da  (A): das >boca da< 

16 horas. São ridiculas e inuteis até como  

decoração. Porem o sol envelhecendo  

da boca-da-noite êsse é veneravel  

é velho e tem conserva com drama                            (A): velho e *tem* 

comovido o seu presente antigo. Isso  

é envelhecer.  
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Esboço de texto,nota de trabalho, fólio 212, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a 

grafite; 1 folha de papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação; sinal de dobra no centro; rasgamento, escrita ocupando anverso; numerado 

pelo autor em algarismo romano; f. 212. 

 

Transcrição: 

 

                     Vicios  Cap [.] XXVIII 

  

Atacar os arcaismos, as palavras rebuscadas e   

pedantes, os ternos scientificos e inuteis desque o livro  

não seja tecnico.  

___  

Na realidade não tem vicios de linguagem.  

Só tem escrever bem ou mal. E notem que  

escrever bem significa escrever expressivo  

e não escrever bonito. E principalmente na  

literatura que a boniteza é uma consequencia.   

Quem faz intencionalmente a boniteza, pode  

conseguir o pomposo, a cadencia, o brilho, a sono-  

ridade porem tudo isso são impressões que a  

boniteza deixa atrás de si, não são a propria  

boniteza. E isso é deveras tão verdade que os escrito-  

res que em prosa procuram escrever bonito, um Alva-  

res de Azevedo, um Eudides da Cunha, um Ronald  

de Carvalho, sempre se enganaram a respeito da Boniteza  

e em vez dela realizaram o deslumbramento mais  

facilmente perceptivel, mais dinamicamente ime-  

diato que nos lembra a Boniteza: pompa, luxo, brilho  

ardor, sonoridade, cadencia, chiquismo. Nenhum foi   

em busca da lealdade, da familiaridade, da inti-  

midade, da graça. Procuraram o que era mais facil  

de achar. O principal vicio de linguagem é a demos-  

tração imediata que o individuo procura escrever boni-  

to. “Bucentauro dogal num canal de Veneza” é vicio de lin-  

guagem. Eis um trecho de Ronald de Carvalho todo ele cons-  

truido de vicios de linguagem: “Citar toda a pg. 169 dos Estudos  

Brasileiros I, e um pouco da pg. seguinte”. Tudo é poesia aí,  

poesia falsa, com ideas críticas de pura fantasia ou                         (A): de #pura# 

quando não são fantasia pura, são ideas que em vez  

de aparecerem com a sua fisionomia natural puseram  

mas cara e um vestido, puxa! que custou 22:000 22 contecos.         (A): ^22:000^ 

Não vale nada.  

___  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Puxa!” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu Fichário analítico. O escritor faz referência a obra, Estudos 

brasileiros: 1ª serie, de Ronald de Carvalho.  

 

CARVALHO, Ronald de. Estudos Brasileiros: 1º serie. Rio de Janeiro: Edição do 

Annuario do Brasil, 1924. (BMA – F/I/e/2) 

P. 169-1870 

“IV – A psyche brasileira” 

Nota MA: a grafite: notas de rodapé: (I) Ha muita de fantasia e má poesia nisto. Poesia/ 

romantica. (I) Outra fantasia já existia primordial, cre[io]/ desde o periodo trovadoresco, 

muito antes de reabrir o ciclo/ das navegações. 

 

 “A alma brasileira nasceu de tres grandes melancolias. Deu-lhe a saudade portuguesa a 

doçura da sensibilidade oberica e o fatalismo voluptuoso da imaginação oriental; 

accrescentou-lhe o indio a inquietação do terror cosmico; ajuntou-lhe o africano a queixa 

immensa da sua humilhação, o travo do seu sofrimento resignado (I). 

 

   A energia portuguesa 

 

A saudade é filha do mar desconhecido e das batalhas  tumultuosas (1). Quando o 

português se fazia ao largo , no lenho frágil das caravelas, ou em mesnadas bulhentas, 

investia com os ligeiros ginetes arabes, ora nas planicies da peninsula, ora nos ardentes 

areiaes da costa d’Africa, sentia-se naturalmente impellido por um destino irremediável, o 

mesmo destino que lhe conferiu um berço angustioso, incapaz de conter os impulsos de 

uma raça rude e volntariosa. Dominopu-lhe a imaginação, desde logo, essa fatalidade 

inevitavel de ter nascido, emprehendedor e audaz, em uma pátria de apertados limites, 

onde não poderriam expandir-se os seus desejos e suas ambições insopitaveis.” 

[...] 
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Esboço de texto, fólio 213, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerado pelo autor em algarismo romano; 

f. 213. 

 

Transcrição: 

 

           Estilo                                                                                               Cap [.] XXIX 

 

Estilo nobre e estilo familiar —  

não ha razão pra distinções como 

esta mais. O homem tem de ser 

um reflexo da sociedade e o es- 

tilo com todas as suas fatalidades 

subjetivas e pessoais, tem de ser  

social ou socializavel. E no tem- 

po de hoje tem de ser socialis- 

ta ou comunista refletindo o povo. 

Sinão o escritor se torna um ex- 

tra-pedantemente [ilegível] e iso- 

lado na torre-de-marfim. Ata- 

car aqui os extras. O estilo fami- 

liar é o unico estilo. A aristocra- 

cia intelectual, unica possivel. 

Não se mostra na vestimenta, po- 

rem na elevação ou na utilida- 

de das inteligencias. O estilo fa- 

miliar é o unico possivel e 

já basta a estilização fatal pro- 

veniente não só dos tiques pessoais 

ou modo de expressão de cada um 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio, 213, verso 
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Transcrição: 

 

como a sistematização neces-  

saria e logica que a escrita  

possui inerente a si pra lhe                                          (A): pra >lhe< 

darem a esse estilo farmiliar,  

ou milhormente falando, esse  

o estilo natural aquelas diferenças   

essenciais de manifestação  

pelas quais toda escrita se di-  

ferencia de qualquer falação  

ou conversa. Nessas estilizações  

e sistematizações está o que   

evita as vulgaridades e as re-  

petições da fala quando trans-  

posta em escritura e nisso a  

ascendencia aristocratica desta  

sobre a primeira se manifes-  

ta e determina. O estilo nobre  

conduz fatalmente a expressão pre-  

concebida e o que é muito pior  

á expressão sem expressividade,  
            tomba                                                 A1: +tomba+ 

bamba, e sem pontaria. Dentro  
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Esboço de texto, fólio 214, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo arábico; f. 214. 

 

Transcrição: 

 

   Estilo     2  

  

dessa familiaridade, dessa na-  

turalidade, geral do estilo é clã-  

ro que ele se apresenta em mo-                           (A): apresenta >em/ modos< 

dos um despropositade de mo-  

dalidades provindas da idea   

que tem de falar, todos porem com  

a mesma clareza, sem a mi-  

nima preocupação de parecer  

nobre, com a mesma ignoran-  

cia de si mesmo que é o único  

dom verdadeiro da nobreza  

e da elegancia. Com a mesma  

naturalidade o elegante de   

verdade veste pijama e dorme,   

brim-de-linho e aplaude  

o Paulistano, [palavra rabiscada] esmoque  

e janta na Esplanada, casa-  

ca e dansa no baile desta  

senhora.  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 215, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra 

no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo romano; f. 215. 

 

Transcrição: 

 

                  Cap [.] XXIX                            Prosa ou Poesia  

  

A utilização nacionalizada do lugar-comum.  

“As folhas do mato acreano” por “mais inumera-  

veis que as areias da praia” que é universal. Em to-  

das as poesias, historias folcloricas as variandes são  

condicionamentes nacionais, geograficas etc. Assim a   (A):comum *nacionalização* 

utilização do lugar comum nacionalizado é um benefi-  

cio. Torna inconsciente a pernanencia na nossa vida  

geografica e racial dentro da personalidade expressiva.  

_____  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 216, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de 

papel branco (17,9 x 13 cm e 15,4 x 10,4 cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; 

sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerado pelo autor em algarismo 

romano; f. 216. 

 

Transcrição: 

 

Psicologia da Fala Brasileira  Cap XXX 

 

Nota 2 

__ 

Nota 3 

__ 

Nota 4 – Nota 17 – Nota 25 – Nota 29 – Nota 23 

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “Nota 23”. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Nota da Pesquisa: MA insere neste esboço uma retomada as notas registradas na 

caderneta (documento 1). 
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Envelope, fólio 217 
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Análise documentária: Gramatiquinha/ 12-H/ Ideas gerais/ sobre lingua. Envelope verde 

desbotado (12,3 x 15,5 cm), sinais de oxidação, rasgamento nas borda; título no anverso: 

autógrafo a grafite e a lápis vermelho; f. 217. 

 

Transcrição: 

 

Gramatiquinha 

12-H 

    Ideas gerais 

sobre lingua 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “12-H”. 
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Esboço de texto, fólio 218, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; f. 218. 

 

Transcrição: 

  

Gramatiquinha  

Lingua Brasileira  

  

Inda não existe. No entanto na  

pronuncia temos já uma língua  

inteirinha apartada da fala  

portuga. Essa pronuncia e todos  

os fenomenologia fonetica já nos  

teriam levado pra outra fala  

si não fosse reação erudita. Os  

beneficios e os males da erudição.  

A falsa erudição que não tem cora-  

gem pra ir pra diante pela obser-  

vação dos fatos, porêm se orgulha  

de mostrar que ficou pra tras por  

saber o passado e ter lido nos   

livros. O fato é que si nossa fala  

oral se diferencia bem já da  

portuga, então lingua 1iteraria  

é que não temos mesmo nada de  

nada porquê mesmo um Castro  

Alves, um Alvares de Azevedo, um  

Alencar, um Machado de Assis  

um Monteiro Lobato, e um Ribei-  

ro Couto, um Prudente de Morais neto  

pra ir até os mocinhos aparecendo,  

que escreveram numa fala despre-  

venida de gramatica classica, e  

bem brasileiras na prosa, sem que-  

rer, inconscientemente, se deixou  

levar pel[a]s preconceitos ad e  tradições                              (A): pelos >preconceitos ad[?]< 

adquiridas na escola e no convivio  
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Esboço de texto, fólio 218, verso 
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Transcrição: 

 

dos livros. E dessas tradições a 

mais pior é o preconceito dos 

olhos. Os olhos... Mal danado que  

eles fazem prá gente ... já viram 

dum jeito a coisa escrita. Veem 

de outra, acham feio. E levam a 

gente a afìrmações como essa que 

tanta gente me faz de que não 

fala pra e sim para. Quando 

lê, sei que lê para. Porêm é in- 

contestavel que dicção pra é 

geral e até geral não só entre 

brasileiros como até entre portu- 

gas. Porêm não discuto fatos especiais 

agora. A verdade é que a gente não 

possui ainda uma fala brasilei- 

ra distinta. A gente inda está naque- 

la fase de desagregação da fala 

portuga em que a fenomenolo- 

gia poucas normas gerais apresen- 

ta. Tudo se resume a fenomenos 

pessoais. Um fala assim, outro  

fala assado. Por exemplo a fala 

italo- po luso-brasileira de S. Paulo. (A): *po[rtuguesa]* 

É incrivel o desperdicio de fatos 

individuais que a gente pode 

colher. A deformação comica obti- 

da pela literatura de Juó Bana- 

nere, a propria fotografia instanta- 

nea com que Alcantara Machado 

codaquisou certas expressões in- 
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Esboço de texto, fólio 219, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; 

numerada pelo autor em algorismo arábico; f. 219. 

 

Transcrição: 

 

2  

dividuais e outras ma (amas-                             (A): dividuais #e outras ma[is]# 

sou o bonde) e outras mais gerais                        (A): #e outras mais gerais# 

(Escuta só o frio) (aliás a meninada  

italiana tem propensão pro escuitar   

com i) e outras mais gerais (Se o  

doutor me promete ficar quieto —   

compreende? — e o negócio etc”/28) repre-  

sentam fatos mais de grupo ou  

sempre puramente individuais.   

Os italo brasileiros falam coi-  

sas extraordinarias. Fiquei bem  

uns seis meses freguês dum bar-  

beirinho ruim das Perdizes só  

pra escutar a fala dele que era  

uma gostosura de imprevisto   

com os seus “soddisfeito” “quatros  

dia etc. etc.  

A fala brasileira inda está na  

fase de desagregação individual.   

É o que, sob o ponto-de-vista lin-  

guistico, justifìca a fala que  

emprego na minha literatura, fa-  

la-experiencia, fala pessoal com  

codifìcaçõcs discrecionarias pes-  

soais e que por tanto mais pessoais  

mais se tornaram artisticas.  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 220, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; f. 220. 

 

Transcrição: 

 

       Gramatiquinha 

 

Uma constatação impor 

tante é esta a que che- 

guei: Não tem “brasilei- 

rismos”. Desde que um 

fulano fale uma pa- 

lavra essa palavra 

ou êsse modismo 

se generalize, ele faz  

parte da lingua. Assim 

os chamados brasilei- 

rismos por simples 

bobagem de como- 

dismo gramatical 

não são brasileiris- 

mos nem nada, são (A):* meus* 

palavras, sintaxes novas 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 220, verso 
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Transcrição: 

 

incorporadas á fala  

portuga e portanto fazen-  

do parte dela legiti-  

mamente. Pertencem  

á fala lingua portu-       (A): á *fala*  

guesa. Porêm Assim       (A): ^Porêm^ 

não é contra a lingua  

portuguesa que eu  

reajo. Eu só raciocino  

isto: A gente é um povo  

livre, um povo com en-  

tidade social, falando  

a sua fala. Ora quê que  

tem que ver essa fala  

com o português! É nossa  

fala, pouco me importa agora  

que venha dum pai portuga  

com tangente pelas femeas negras  

e tapuias. É minha fala. É mi-  

nha? É! Então falo o brasileiro,   

observando o brasileiro que se fala  

no Brasil e introduzindo nele minha individuali [-]  

          dade.  
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Esboço de texto, fólio 221, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; f. 221. 

 

Transcrição: 

 

Gramatiquinha 

 

No ponto sobre os que falam 

que os que aceitam e prati- 

cam tambem a mesma 

tentativa são meus discipu- 

los ou imitadores. É uma 

critica leviana e duma 

pretensão ridicula de 

impertinencia. Começa 

por que nada que empre- 

go é meu. Se não tives- 

se os poetas romanticos 

meu “pra” seria meu. Po- 

rem nesse caso o pra 

não existiria. É incon- 

testavel que as minhas 

sistematizações brasi- 

leiras de qualquer especie 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 221, verso 
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Transcrição: 

 

caracterizam por demais  
               literarario A1: +literario+ 

um estilo. Porêm isso é  

circunstancia passageira  

que não auroriza absoluta-  

mente a censura. Desque  

a gente empregue nor-  

nalmente certos motivos  

que eu quasi que sozinho  

empreguei literariamente um  

tempo essa caracteristica  

desaparece. E d’aí é que  

quero ver aonde tais criticos  

irão buscar nos que concordam  

comigo as provas de imitação  
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Esboço de texto, fólio 222, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; f. 222. 

 

Transcrição: 

 

       Gramatiquinha 

 

Os “meus alunos”:  

Si alguem se mete trabalhando a fala  

brasileira em sua estilização literaria, é  

logico que vai ficar parecendo um pouco  

comigo porêm isso só prova uma coisa:  

é que a fala brasileira é um fato pois  

que si um se parece com outro é porquê  

ela já possui certa unidade e certo carac-  

ter individualmente original e dela  

só — A associação de imagens que faz com  

que a gente lendo estilisação literaria  

de fala brasileita lembre o primeiro  

ou os primeiros que fizeram isso a serio.  

(falam “no pra do Mario” como se isso me  

pertencesse, e já não estivesse em porcen-  

tagem comovente nos versos romanticos do                       (A): nos >versos< 

Brasil) é uma associação fatal. O proble-  

ma inda está queimando na lembran-  

ça dos que perceberam as primeiras ten-  

tativas, estas são rarissimas por enquanto  

e inda não se generalisam, quando a  

gente topa com uma logo pensa na outra  

que já viu, é associação fatal e não tem  

validade critica nenhuma como prova  

de imitação vulgar. É uma concordancia  

apenas, fulano viu alguem trabalhar  

num problema e dar algumas soluções  

deste, si concorda com elas, usa-as. Por-  

que concorda. Si eu afirmo que “um e um  

são dois” não é porque imito ninguém mas  

porque concordei com a verdade que o profes-  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 222, verso  
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Transcrição: 

 

sor de aritmetica me ensinou. Si fulano 

escreve “que deve-se; “Sente nessa 

cadeira”; “me acho”, “vou na cidade”, falou 

pra mim” etc etc, não é porquê me imi- 

te porem porquê concorda com o que 

ele imagina verdades da fala brasilei- 

la, é que eu imitei da fala oral 

dos outros. 

Outras causas que impedem a gene- 

ralização atual e rapida da fala 

brasileira: 

A vaidade de querer ser o primeiro 

O preconceito do passado 

A preguiça de mudar uma sin- 

ceridade do costume por uma since- 

ridade nova inda só ria inteligencia. 

A falta de conhecimentos 

A preguiça de aprender 

O medo da moda não pegar e as 

obras perigarem não durando 

A vontade de ser eterno e classico 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 223, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a 

grafite; 1 folha de papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso e verso; f. 223. 

 

Transcrição: 

 

Evolução da lingua e da sociedade no Brasil  

  

Citar Meillet na cita pg 192 Philosophie da  

Langage  

__  

Brasil colonia nós falamos o por-  

tuguês de Portugal. O estilo de   

Santa Rita Durão, Claudio Manuel  

Gonzaga se confunde com o  

estilo da lingua literaria de  

Portugal. Fase de absorpção em  

que o Brasil era colonia, domi-  

nio dominado por Portugal.  

__  

Brasil romantico, prurido de liber-  

dade, primeira liberdade, a politica,  

a mais consciente de todas as liberdades,  

e por isso mesmo que consciente um  

pouco forçada. Nesta fase pelo um                                                            (A): pelo >um< 

milagre da libertação nos falâmos  

o brasileiro, e a lingua falada pelos  

nossos poetas, com a ligeira excepção  

de G. Dias (e assim mesmo!) é a  

lingua falada pelo povo. Fase caotica  

primitiva em que o Brasil é livre,  

cai no patriotismo indianista, se afas-  

ta inteiramente de Portugal e dá as   

tendencias essenciais da futura fala  

brasileira  

__  

Brasil civilizado. Com a segunda me-  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Verificação: 

DAUZAT, Albert. La philosophie du langage. Paris: Ernest Flammarion, Éditeur.1924. 

(BMA – C/I/d/28) 
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P. 192-193 

Nota MA: a grafite: traço vertical à margem esquerda (página 192) e à margem direita 

(página 193) dos trechos. 

“Chapitre III – Les pyschologues et l’orientation sociologique” 
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Esboço de texto, fólio 223, verso 
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Transcrição: 

 

tade do sec XIX sobretudo como fim 

do sec, Brasil  republicano, o pais vai 

se civilizando. É a fase consciente de 

imitação em que nós nos apropriamos 

da civilização alheia por imitação em 

todos os dominios. Republicanizamo-nos 

por adaptação com a civilização ameri- 

cana que era republicana. No dominio 

da lingua a imitação inda é mais ne- 

fasta. Queremos falar, não falar bem, mas 

falar certo. Desprezamos os chamados erros 

de gramatica dos romanticos e quisemos  

falar o portugues da metropole e como o ensi- 

navam não os escritores propriamente porem 

os gramaticos de lá. Não falâmos como na 

fase colonial o portugues de Portugal, dos 

portugueses, porêm o portugues gramatical. 

Basta examinar os escritores portugueses 

e brasileiros do final do sec XIX e sobre- 

tudo dos primeiros 20 anos deste sec XX pra 

notar que tem entre eles uma distinção 

profunda de estilo, são inconfundiveis, 

os portugueses, mesmo os mais estilizadores  

como Latino ou Antero de Figueiredo se carac- 

terizando pela naturalidade agil e facili- 

dade saborosa (Eça, Fialho, Ortigão) de dicção 

e nos pela dificuldade, pelo pêso, pelo per- 

nosticismo complicado que chegou ao cli- 

max com certos Academicos e sobretudo 

com certos bobos da Revista de Língua 

Portuguesa. Escreviamos mal porem nunca 

ninguem soube tanto as regras gramaticais 

do portugues como esses escritores. Si não 

me engano foi Candido de Figueiredo que 

escreveu com razão que os brasileiros estu- 

davam mais a sua lingua que os portu- 

gueses. Essa fase de civilização em que fa- 
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Esboço de texto, fólio 224, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,2 x 10,5 cm); borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso e verso; f. 224. 

 

Transcrição: 

 

2  

lamos conscientemente a mais  

desumana lingua que é possivel   

se imaginar, duma especie de  

lingua do P, vápá planpantarpar  

bapatapapas, lingua de criação  

consciente, de cultura consciente, de  

expressão falsa, inteiramente divor [-]  

ciada das nossas condições naturais  

                                 semanticas                                (A): *semânticas* 

quer fonéticos, quer morfologicos so-                         (A): *morfológicos so-/bretudo* 

semansiologicas  

bretudo semantico, so se explica  

e só se perdoa, mesmo com os seus  

maiores representantes, Machado de  

Assis ou Rui Barbosa, só se perdoa  

pela natural evolução, sociologica  

que sofriamos e que impunha á  

gente um periodo de importação es-  

trangeira, de doiramento exterior  

das nossas coisas publicas. Doiramen-  

to pra ingles ver, coisa da muita pre-  

cisão num artigo novo e sem muita  

aceitação no mercado como era e em  

muitas condições inda é o Brasil  

diante do universo. Sossegados com  

a aparencia bonita parece que agora  

uma fase nova principia em que a  

civilização vai ser substituida pela  

cultura em que sob o ponto de vista  

de lingua, passados os exageros caracteristicos  

das primeiras tentativas, exageros a que  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 224, verso 
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Transcrição: 

 

a gente é levado naturalmente pelo  

entusiasmo da descoberta, a gente  

voltará a escrever a lingua que   

fala, chegando inconsciente   

um dia a conjugar de novo a nossa                       (A):>a nossa< 

sob o ponto-de-vista da expressão  

ideologica, verbal, o povo e a eli-                                    (A): >ideológica,< 

te escrevedora.  

  

(Estudos pra uma Gramatiquinha  

da Fala Brasileira)  
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Nota de trabalho, fólio 225, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (10,4 x 6,8 cm); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 225. 

 

Transcrição: 

 

Brasileirismo 

de linguagem 

Opiniões de  

Gonçalves Dias em 

266 

Janeiro de 32 

p 110 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº266: “Epistolario Academico – Uma carta de Gonçalves Dias”. Revista da 

Academia Brasileira de Letras, vol. 38, ano 23, fevereiro, nº 121, Rio de Janeiro: Est. Gr. 

Canton&Reile, 1932, p. 104-111. (BMA – não consta) 

 

Nota da Pesquisa: para melhor contextualização do texto indicado na nota de trabalho de 

MA, optamos em digitalizar, integralmente, a carta de Gonçalves Dias ao dr. Pedro Nunes 

Leal.  
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P. 104-111 

Nota MA: a grafite: traço vertical à margem direita (p. 110) e  traço duplo vertical à 

margem esquerda (p.111). 

“Epistolário Acadêmico – Uma carta de Gonçalves Dias”  
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Nota de trabalho, fólio 226, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (10,4 x 6,8 cm); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 226. 

 

Transcrição: 

 

Lingua Brasileira 

As proposições de 

José de Alencar, 

em nº 339 p. 156 e ss 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº 339: ROMÉRO, Sylvio. Estudos sobre poesia popular no Brazil. Rio de janeiro: 

Typ. Laemmert & C., 1888. (BMA – F/I/a/7) 

 



806 

P. 156-165 

Nota MA: a grafite: pequena cruzeta à margem direita da página 156, destacando trecho. 

“Capitulo IV - Ainda analyse dos escriptores, que trataram de nossa poesia popular” 
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Nota de trabalho, fólio 227, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (10,4 x 6,8 cm); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 227. 

 

Transcrição: 

 

Lingua Brasileira 

 

V. cap. em 

 

nº 339 p 308 e ss 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

BPG: nº 339: ROMÉRO, Sylvio. Estudos sobre poesia popular no Brazil. Rio de janeiro: 

Typ. Laemmert & C., 1888. (BMA – F/I/a/7) 

 

Nota da Pesquisa: a nota de trabalho de MA indica o capítulo V de, Estudos sobre poesia 

popular no Brazil, de Sylvio Romero, porém a página 308 e as sequentes referem-se ao 

“Capítulo VIII- Transformações da língua portugueza na America”. Possivelmente, o 

escritor tenha aludido ao capítulo VII, pois o mesmo destaca as variações da língua 

portuguesa, principalmente, no Brasil. 
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P. 308 – 339 

Nota MA: não apresenta. 

“Capitulo VIII – Transformações da língua portugueza na America” 

 

 



819 

 

 

 

 

 



820 

 

 

 

 



821 

 

 

 

 

 



822 

 

 

 

 



823 

 

 

 

 

 

 



824 

 

 

 

 

 



825 

 

 

 

 

 



826 

 

 

 

 

 



827 

 

 

 

 

 



828 

 

 

 

 

 



829 

 

 

 

 

 



830 

 

 

 

 

 

 



831 

 

 

 

 

 



832 

 

 

 

 

 



833 

 

 

 

 

 



834 

 

 

 

 

 



835 

 

 

 

 

 



836 

 

 

 

 

 



837 

 

 

 

 

 



838 

 

 

 

 

 

 



839 

 

 

 

 

 



840 

 

 

 

 

 



841 

 

 

 

 

 

 



842 

 

 

 

 

 



843 

 

 

 

 



844 

 

 

 

 

 



845 

 

 

 

 

 



846 

 

 

 

 

 



847 

 

 

 

 

 



848 

 

 

 

 

 



849 

 

 

 

 

 



850 

Bibliografia, bilhete, fólio 228, anverso 
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Análise documentária: bibliografia elaborada por Sousa da Silveira, encaminhada a 

Mário de Andrade, através de bilhete de Manuel Bandeira. Forma de tratamento: “Mário 

ocupadissimo”, assinada: “M”, sem data; autógrafo a tinta preta; 1 folha de papel 

branco; destacada de bloco pautado (27,3 x 21,4 cm); bordas superiores picotadas; 

amarelecida pelo tempo; sinais de oxidação; sinal de rasgamento ao centro; dobra em 3; 

escrita ocupando anverso; f. 228. 

 

Transcrição: 

 

Vendryes – Le Langage 

Dauzat – La vie du langage 

Bourciez – Élements de Linguistique Romane 

Leite de Vasconcelos – Esquisse d’une Dialectologie Portaise. 

Brunot – Historie de la langue Française  (tomo I, a 

   parte sôbre latim popular) 

Amadeu Amaral – O dialecto Caipira 

Antenor Nascentes – O linguajar carioca 

Jorge Guimaraes Daupiás – Artigos na Revista de Filologia 

   Portuguesa, de São Paulo, sob o título 

   “Carta ao ex. 
mo 

 sr. Dr. Antenor Nascentes.” 

 

 Meditar nas seguintes palavras de José de Alen- 

car, de uma intuição genial: 

 “Se a transformação por que o portu- 

guês está passando no Brasil importa 

uma decadência, o futuro decidirá. Sem- 

pre direi que seria uma aberração de 

todas as leis morais que a pujante ci- 

vilização brasileira, com todos os elemen- 

tos a fôrça e grandeza, não aperfeiçoasse 

o instrumento das ideias.” 

Mario ocupadíssimo- 

Aqui está a lista feita pelo Sousa da Sil- 

veira. Estudando aqueles cinco batutas, que 

encabeçam a lista, você fica o bicho! [ilegível] 

   Ciao 

    M 

 

Estatuto genético: nota de trabalho, bibliografia elaborada por Sousa da Silbveira, 

acompanhado de bilhete de Manuel Bandeira a Mário de Andrade. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Nota da Pesquisa: no que refere à data do bilhete recebido por MA, a edição da 

correspondência entre Mário de Andarde e Manuel Bandeira, organizada por Marcos 

Antonio de Mores, não atestou a data. A hipótese fixada é que poderia se tratar de 
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setembro de 1925 “[Rio de Janeiro?, setembro?, de 1925]”, porque Mário reitera a 

cobrança da lista de livros sobre língua na carta anterior, cuja localização e data são 

também presumidas: “[São Paulo, ant. 13 de setembro de 1925]”: MORAES, Marcos 

Antonio de (org.). Correspondência Mário de Andrade & Manuel Bandeira. 2ª ed., São 

Paulo: Edusp/ Instituto de Estudos Brasileiros, 2001, p. 232- 235. 

Não foram localizados na biblioteca do escritor três títulos que constam na lista 

preparada por Sousa da Silveira: os exemplares da Revista de Filologia Portuguesa de 

São Paulo, a obra La vie du langage, de Albert Dauzat e o excerto retirado do“Posfácio” 

a 2º edição de Iracema de José de Alencar. As referências bibliográficas indicadas 

presentes na biblioteca  são:  

- VENDRYES, J. Le langage: introductiuon linguistique a l’historie. Paris: La Renaissance 

du livre, 1921. (BMA – não consta) 

- BOURCIEZ, Édouard. Éléments de linguistique romane, 2º édition refondue et 

complétée, Paris: Librairie C. Klincksieck, 1923. (BMA – C/I/d/53) 

- VASCONCELLOS, J. Leite. Esquisse d’une dialectologie portugaise. Paris/ Lisboa: 

Aillaud & C 
ie, 

1901. (BMA – E/I/e/42) 

- BRUNOT, Ferdinand. Historie de la langue française des origines a 1900. Paris: 

Librarie Armand Colin, s/d, Tome I – “De l’époque latine à la Renaissance”. (BMA – 

C/I/d/2) 

- BPG: nº 649: NASCENTES. Antenor. O linguajar carioca em 1922. Rio de Janeiro: 

Süssekind de Mendonça & Comp., s/d. (BMA – F/I/d/57) 

- AMARAL, Amadeu. O dialecto caipira. São Paulo: Casa editora ‘O livro’, 1920. (BMA – 

F/I/d/53) 

Apesar de não constar na biblioteca de MA nenhum exemplar da Revista de Filologia de 

São Paulo, há 5 números da Revista de Philologia e de historia: arquivo de estudos sobre 

philologia, historia, etnografia, folclore e critica literaria (Rio de Janeiro: Livraria J. 

Leite – Editora), com notas marginais e indicação de que os textos foram lidos e fichados 

(tornaram-se fichas) para o seu Fichário analítico. A referência bibliográficas do 

periódico é:  

- BPG: nº 222: Revista de Philologia e de História: arquivo de estudos sobre Philologia, 

História, Etnografia, Folclore e Crítica Literaria. Rio de Janeiro: Livraria J. Leite – 

Editora, tomo I, fasciculo I-IV, 1931; tomo II, fasciculo I, 1932.  

Tomo I, fasciculo I, 1931: (BMA – F/II/a/50) 

Tomo I, fasciculo II, 1931: (BMA – não consta) 

Tomo I, fasciculo III, 1931: (BMA – não consta) 

Tomo I, fasciculo IV (BMA – não consta) 

Tomo II, fasciculo I (BMA – não consta) 

 Ainda que MA não possuísse o título La vie du langage, há outras duas obras do 

Albert Dauzat na biblioteca: La philosophie du langage e Les noms de personnes: origine 

et évolution. Vale destacar que La philosophie du lange um dos subsídios teórico d’ A 

gramatiquinha: 

- DAUZAT, Albert. La philosophie du langage. Paris: Ernest Flammarion, Éditeur.1924. 

(BMA – C/I/d/28) 

- BPG: nº 435: DAUZAT, Albert. Les noms de personnes: origine et évolution. Paris: 

Librairie Delagrave, 1934. (BMA – C/I/d/50) 

 No que concerne ao estudioso português Jorge Guimarães Daupiàs, MA possuia 

nas estantes de sua biblioteca o título O dialecto capiau, obra que reúne textos do autor 
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sobre a língua portuguesa: 

- DAUPIÁS, Jorge Guimarães. O dialecto capiau. Rio de Janeiro: Empresa de 

Publicações Modernas, 1922. (BMA – F/I/d/62) 
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Bilhete, nota de trabalho, fólio 229, anverso 
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Análise documentária: bilhete, nota de trabalho de Pio Lourenço Corrêa a Mário de 

Andrade; autógrafo a tinta preta, rasura a tinta preta, 1 ficha de papel cartão (7,9 x 11,3 

cm), amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso e verso; f. 

229. 

 

Transcrição:  

 

[1927?] 

    Leia, quando vier do Amazonas, para seu 

escarmento e escarmentos das próximas gerações de 

futuristas, o parecer insuspeito do desabusado es- 

critor e criterioso crítico José Veríssimo, sobre a 

“língua brasileira” in 

         Scenas da vida amazônica, p. 32 (Lisboa,1886) 

parágrafo Si é acertado etc.  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: bilhete de Pio Lourenço Corrêa a Mário de Andrade.escólio, referência 

bibliográfica. 

 

Verificação: 

 BPG: nº 349: VERISSIMNO, José. Scenas da vida amazanica; com um estudo sobre as 

populações indígenas e mestiças da Amazonia. Lisboa: Livraria Editora de Tavres 

Cardoso & Irmã, 1886, primeiro livro. (BMA – F/II/b/22) 

P. 32 

Nota MA: não apresenta. 

“As populações indígenas e mestiças da Amazonia – Sua linguagem” 

[...] 

Si é acertado, porém, que os escriptores dirijam, ou ao menos acompanhem e 

comprehendam, a grandiosa obra anonyma que assim se produz aqui, não menos justo é 

observar que a tendencia, a meu vêr ante-scientifica, que se manifesta em alguns para 

innovações individuaes, só póde perverter a questão, sendo uma verdade banal que 

organismos tão especiaes e tão complicados como uma lingua não são, nem podem ser 

jámais, sinão obra colletiva e inconsciente de multiplos factores. Falar desde já n’uma 

lingua brazileira, com uma prosodia ou uma syntaxe suas, é ir muito adiante dos factos 

positivos que cada um póde verificar a todo momento. A tarefa dos que estudam esta 

ordem de phenomenos, não é avançar proposições indemosntraveis, nem formular 

hypotheses gratuitas, embora lisongeiras a um patriotismo ridiculo, mas verificar factos, 

estudar as differentes influencias que sobre elles actúan, classifical-os, averiguar as 

variações que soffrem, explicar o seu como, para deduzir por fim as leis que os regem, 

tudo com o maior escrúpulo e com a maxima indifferença possivel, sem cuidar 

absolutamente dos resultados” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: de acordo com a edição da correspondência entre Mário de Andrade e 
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Pio Lourenço Corrêa, organizada por Denise Guaranha, o autógrafo de Pio (bilhete e 

nota de trabalho) pode, por hipótese, apresentar a seguinte localização e data: 

Araraquara, anterior a 7 de maio de 1927. A data registrada pela condiz com o aviso 

“Leia, quando vier do Amazonas”, já que o escritor encontrava-se, realmente, nesse 

período, em sua viagem pelo norte do pais 

 

(GUARANHA, Denise (org.). Pio & Mário: diálogo da vida inteira – A correspondência 

entre o fazendeiro Pio Lourenço Corrêa e Mário de Andrade, 1917 a 1945. São Paulo; Rio 

de Janeiro: SESC SP/ Ouro sobre azul, 2009, p. 119.) 
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Nota de trabalho, fólio 229, verso 
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Transcrição: 

 

A                                        
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Nota de trabalho, fólio 230, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; 1 folha de papel amarelo milimetrado (15,4 x 8,9 

cm); com furos na borda esquerda; sinal de dobra no centro; amarelecida pelo tempo; 

sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 230. 

 

Transcrição: 

 

Veja “ N. R. Française” 

de Novembro 1928, pg 709 

artigo J. Paulhan so- 

bre “Mentalité pri- 

mitive” 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

PAULHAN, Jean. “La mentalité primitive, et a l’illusion des explorateurs”. La Nouvelle 

Revue Française, 6
e 
Année, nº 182, 1 novembre, 1928, p. 709-723. (BMA – não consta) 
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P. 709-723 

Nota MA: não apresenta. 

“Carnet do spectateur – La mentalité primitive, et a l’illusion des explorateurs” 

 

 

 



863 

 

 

 

 

 



864 

 

 

 

 

 

 



865 

 

 

 

 

 



866 

 

 

 

 

 



867 

 

 

 

 

 



868 

 

 

 

 

 

 



869 

 

 

 

 

 



870 

 

 

 

 

 

 



871 
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Envelope, fólio 231 
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Análise documentária: Gramatiquinha/ ou Tratado de Estilo/Ideas gerais/12-I. Envelope 

verde desbotado (12,3 x 15,6 cm), sinais de oxidação, rasgamento nas bordas; título no 

anverso: autógrafo a grafite e a lápis vermelho; f. 231. 

 

Transcrição: 

 

Gramatiquinha 

 

       ou Tratado do Estilo 

      Ideas gerais 

              12-I 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “12-I”. 
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Esboço de texto, fólio 232, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite e a lápis vermelho; rasura a 

grafite, 1 folha de papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso e verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 232. 

 

Transcrição: 

 

        Gramatiquinha 

 

A contradição de que eu 

não falo como escrevo é das 

mais rapidas, mais tolas e 

pueris que conheço. Ninguem 

nunca não falou como es- 

creve. E se qualquer escritor, 

mesmo nos mais aparente- 

mente naturais, si a gente 

os frequenta põe logo reparo 

na distinção que existe en- 

tre a maneira deles escreve- 

rem e a de falarem. Sem- 

pre em todos os tempos teve 

duas linguas, a lingua geral,  (A): ^,^ 

e a lingua literária, aquela 

falada e esta escrita. Sei 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 232, verso 

 

 

 

 



883 

Transcrição: 

 

que esta distinção inda pode  

ser mais especializada e  

que são mais numerosas ain-  

da as [palavra rabiscada] linguas simul-  

taneas duma fala só porêm  

essa divisão primeira me  

basta pra argumentar. En-  

fim ninguém escreve como  

fala e eu sou como todos.   

Porêm sucede que a maio-  

ria pra escrever veste fra-  

que, alguns casacas e o  

resto o paletó de domingo,   

ao passo que eu me dispo até  

do paletó semanal. E não é  

falta de educação não. Porquê  

si uma tentativa destas se  

generaliza toda gente creio que  

está em condições de compreen-  

der que d’aí em diante, falta                                     (A): em diante, >falta< 
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Esboço de texto, fólio 233, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite e a lápis vermelho; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 233. 

 

Trancrição: 

 

     Gramatiquinha (2) 

 

maleducado vai ficar o que  

veste casaca fraque ou pale- 

tô domingueiro, ao passo que 

o em mangas de camisa é 

que fica o que está certo, o que 

está com todos, o que está na 

moda. E a linguagem em man- 

gas de camisa é que fica a lin- 

gua literaria, a lingua eterni- 

zada e a lingua nobre duma 

raça num dos seus periodos. 

Agora que mostrei o que tem 

de desarrazoado nos outros e 

em mim igualmente, mostro 

por onde me separo razoavel- 

mente deles. A lingua literaria 

dum povo, a lingua escrita, esti- 

lizada, enfeitada, não passa dum 

dos muitos preconceitos fatais 

sem os quais não existe vida 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 233, verso 
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Transcrição: 

 

social. O que eu faço pois,  

e sei muito bem disso, não 

é sinão substituir um precon- 

ceito por outro. Porêm o meu 

preconceito é mais util, mais 

humano e mais nobre. Mais 

util mesmo do que os que já 

escrevem o brasileiro das 

cidades cultas ver um Ri- 

beiro Couto, um Couto de Barros 

etc. porquê ajuda a divulgar 

e a unanimizar na gente cul- 

ta ou europeamente, ou antes 

universalmente culta do 

meu povo, os modismos, as 

expressões a psicologia da 

gente inculta dêsse mes- 

mo povo meu. Modismos e 

psicologia e palavras, fortes, 

francas virgens e incontesta- 

velmente enriquecedoras e 

ignoradas. Alias é falso 
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Esboço de texto, fólio 234, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite e a lápis vermelho; rasuras a 

grafite, 1 folha de papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita 

ocupando anverso e verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 234. 

 

Transcrição: 

 

       Gramatiquinha (3) 

 

é falso que mesmo os dois 

Coutos e os mais que escrevem 

com a naturalidade aparen- 

te deles, apresentam a fala 

oral da gente praceana e 

culta brasileira, porquê es- 

ta gente vive enchendo a 

boca de “pras”, de “mepare- 

ces”etc etc e eles jamais não 

escreveran isso. Por causa  

das gramaticas de Lisboa 

que adquiriram como precon- 

ceito inconcontestavelmente  

portuga desde os “bancos 

escolares”. Minha tentativa 

é util. E é humana porque 

eu generalizo numa só  

universal, sem classes, 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 



890 

Esboço de texto, fólio 234, verso 

 

 

 

 



891 

Transcrição: 

 

unitaria e unica, e unani-  

me a alma do meu povo.  

Esses regionalistas ou “cai-  

piristas” orgulhosos que es-  

crevendo contos-da-roça bota-  

vam uma escrita na bo-  

ca dos caboclos e outra lim-  

pinha e endomingada nos  

periodos que propriamente  

lhes pertenciam são uns  

vaidosinhos de si. Vaidosos  

embora não ponham re-  

paro na propria vaidade.  
                                         que (A): +que+ 

Vaidosos pela separação, vai (A):separação, *vai* 

punham e salientavam en-  

tre os caboclos e eles. E todos  

não compreendendo a como-  

ção forte humana das  

expressões chamadas de  

Incultas. E frouxos acima  
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Esboço de texto, fólio 235, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerada 

pelo autor em algarismo arábico; f. 235. 

 

Transcrição: 

 

    Gramatiquinha (4) 

 

acima de tudo porque in- 

capazes de botar maior na 

trabalheira ingrata, dura  

e de inteiro sacrificio pessoal 

de organizar, codificar, qua- 

lificar, escolher, fecundar  

e cultivar essas plantinhas  

do mato pra que fiquem 

mais cheirando, mais bri- 

lhando e mais engrande- 

cidas pela universalização.  

Falei de inteiro sacrificio 

pessoal... Torno a falar 

sim porquê carece que toda 

a gente fique sabendo que 

não tenho a minima pre- 

tensão de criar a lingua 

literaria de deveras bra- 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 



894 

Esboço de texto, fólio 235, verso 

 

 

 

 



895 

Transcrição: 

 

sileira não só porque sei  

bem conscientemente das 

minhas forças como sei que 

si mesmo elas fossem as 

dum genio guassú, nunca 

nenhum genio criou uma 

lingua humana porem 

apenas e tão somente um 

estilo pessoal e mais do 

que isso apenas a mão 

de zinco pregada na pa- 

rede da vendinha da 

esquina e indicando o 

“É por alí” dos grandes 

caminhos hurnanos. Juro 

que sei que minha escri- 

tura toda morrerá porquê 

me metendo num mato 
           são (A): +são+                          

virgem grandes, enomes 

os meus descaminhos e  



896 

Esboço de texto, fólio 236, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 236. 

 

Transcrição: 

 

         Gramatiquinha (5) 

extravios de exageros, contra- 

dições, erros inviabilida- 

des. Que bem me importa 

tudo isso. Me deê o destino 

que me competia e é por 

isso que enquanto toda a 

gente se enfara, se amola 

se bestifica, se queixa e se  

sente infeliz eu sou e 

proclamo que sou feliz.  

Eu fiz da minha arte um  

elemento de utilidade 

tranzitoria e é por isso 

que mais que todos num 

momento dado ou mesmo 

o unico nesse momento 

eu fui o mais tradicional- 

mente artista de todos os 

artistas brasileiros. Porquê 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 

 



898 

Esboço de texto, fólio 236, verso 

 

 

 

 

 



899 

Transcrição: 

 

a pedra de escandalo que 

fui, era apenas e todos per- 

ceberam isso um instinto 

alegre de vitalidade, uma 

confissão de coragem, uma (A): *fo[?]* 

demonstração de verdade 

sem acomodações com ne- 

nhum passado que não fos- 

se o presente. E porque si  

não fui exemplar fui uma 

lição, coisa muito mais vital 

mais ardida e mais huma- 

na que o exemplo. O meu des- 

tino é êsse e é nobre. Meus  

livros morrem e eu lhes 

dou me rindo sem nenhu- 

ma saudade o “Requiescat”. 

Assim foi com o verso-livre, 

assim foi quando dentro do 

uso á tonta do verso-livre 

repus o uso da metrica, 

 



900 

Esboço de texto, fólio 237, anverso 

 

 

 

 



901 

Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerada 

pelo autor em algarismo arábico; f. 237. 

 

Transcrição: 

 

Gramatiquinha (6) 

 

assim foi com a naciona- 

lização impessoal do assun- 

to e da inspiração deste 

Paulicea e especialmente as 

Enfibraturas do Ipiranga,  

e ainda assim foi com a 

fala brasileira de que a  

primeira pretensão minha já 

vem no Prefacio de Pauli- 

cea teoricamente e pratica- 

mente nos versos delas. 

Tudo dentro os modernistas, 

se entende. Porêm parece 

que estou reivindicando  

honras e glorias... não foi 

essa, minha intenção. Apenas 

pretendi mostrar que me 

dei o destino da mão de 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 

Nota da Pesquisa: neste fólio, MA faz referência à sua obra marco no modernismo 

brasileiro, Paulicéia desvairada e ao seu poema-oratório-profano “As infibraturas do 

Ipiranga”. 

 



902 

Esboço de texto, fólio 237, verso 

 

 

 

 

 



903 

Transcrição: 

 

zinco ou pintada das                                                              (A): ^cinco^ 

vendas e das encruzilha-  

das. É POR AQUI!                                        (A): É POR *AQUI!* 

AÍ. Aí não aqui entende-  

se. Eu mostrei direções e  

não imitações. Jamais não  

tive a vaidade idiota de  

que os outros caissem na  

imitação de mim. Porêm  

que seguissem o caminho  

que me afigurou bom.  

Bom pra mim quer dizer  

justo e humano. Uni-  

versal. Substituí pra mim   

um preconceito por outro. Po-  

rêm sou brasileiro e subs-  

titui dentro de mim brasilei-  

ro um preconceito luso pur A: lapso: pur 

um preconceito universal e  

humanamente brasileiro.  
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Esboço de texto, fólio 238, anverso 

 

 

 

 



905 

Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 238. 

 

Transcrição: 

 

            Gramatiquinha 

 

Todas as palavras de todas as 

linguas do mundo pertencem 

á fala brasileira. Se entenda: 

A fala brasileira é um meio (A): a *lingua*, ^uma^  

que a gente brasileira possui pra 

se fazer entender abstratamente 

portanto é logico que um meio 

de expressão humana não pode 

ser objeto de nenhum diletan- 

tismo. A lingua tem de servir, 

isso carece jamais não esquecer.  

Assim quando a gente brasilei- 

ra empregar uma palavra de 

outra lingua essa palavra deve 

de ter uma justiflcativa ex- 

pressional ou moral. 

Por exemplo se observe as pala- 

vras Constatar e Evoluir que 

falam os puristas não pertencem  

á lingua portuguesa de que a 

[palavra rabiscada] da gente provem por linha 

reta. Essas palavras podem não 

se justificar expressionalmen- 

te porêm se justificam moral- 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 



906 

Esboço de texto, fólio 238, verso 

 

 

 

 



907 

Transcrição: 

 

mente. Pra me exprimir não  

careço de Evoluir porquê possuo  

já Evolucionar, nem Constatar  

por causa de Verificar. Mas  

tem no homem certas precisões  

obscuras ou por outra certas  

tranzitoriedades provindas do  

preconceito, do habito, de muita  

coisa que são humanas e fatais.  

O erudito que se opõe a elas  

faz papel de besta. Devido  

a essas precisões e transitorie-  

dades as pa1avras evoluem, alar-  

gam ou diminuem de signi-  

ficação. Um ou outro cheio de  

leitura francesa suponhamos  

que principiou leviano esta-    (A): *leviano* 

banadamente empregando o   

verbo Constatar pelos seus su-  

cedaneos portugas. Outro fez a  

mesma coisa no Porto. Outro  

em Recife etc e tal. Quem pode  

afirmar mesmo que isso foi  

só por leviandade? Eu não ati-  

ro a primeira pedra não. É pos-  

sivel que quando o emprêgo do  

verbo Constatar principiou, já  



908 

Esboço de texto, fólio 239, anverso 

 

 

 

 



909 

Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 239. 

 

Transcrição: 

 

2  

seus sucedaneos porrugueses  

estivessem (não se pode expli-  

car muitos casos psicologicos  

da Semantica) estivessem res-  

tringindo o sentido. Dai uma   

precisão inconsciente porêm   

imediata e fatal de criar uma  
                    pudesse  

palavra que quisesse signifi-                                               (A): que >quisesse< 

car Constatar. O leitor de francês   

empregou a palavra Constatar.   

Sucedesse o caso assim ou não,  

o certo é que tinha indiscu-  

tivelmente precisão pra lingua  

humana portuguesa dessa pa-  

lavra. Ela se generalizou rap (A):*rap[idamente] 

num atimo, e até quem não  

sabe francês a emprega hoje.   

Bom. Eu sei português e sei que  

Constatar não tem justificativa  

Nos classicos quinhentistas que                          (A): Nos *classicos* 

escreveram bem (aqui sinonimo  

inteirinho de bonito). Sei que o  

povo em 1628 não careceu dessa  

palavra pra se exprimir. Sei  

pois coisas historicas e gramaticais.  

Sou cheio de sabença. E sei que  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 239, verso 

 

 

 

 



911 

Transcrição: 

 

em 1928 já a palavra Constatar 

é de meu povo. Si principio 

combatendo esse costume feio  

antiumano, menos expressivo 

e menos social. Sou pernicioso  

falando Verificar ou coisa que (A): ^verificar^ 

o valha no instante em que 

Constatar é o lugar-comum do 

meu povo, é a realidade expres- 

siva dele. Eu que não tenho a  

mesma inconsciencia poderei 

ficar completamente satisfeito  

com Verificar. Porem eu me 

expresso pros outros e não pra 

mim mesmo. E tem por isso 

pra mim a obrigação moral 

de me sujeitar aos caminhos 

que minnha gente segue. É incontes- 

tavel essa precisão moral de  

se humanizar e não se sepa- 

rar do rebanho na expressão.  

Hoje em dia quem falar Evolucio- 

nar por evoluir não passa dum 

pedante, dum semostrador, 

dum erudito. Humanamente fa- 

lando ele é imoral. 

Quanto ás precisões expressivas  

de se usar palavras de outras 



912 

Esboço de texto, fólio 240, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 240. 

 

Transcrição: 

 

                  3  

falas, elas são muitas. Por   

exemplo melting-pot,1 hall  

(ou hol, abrasileiradamente)  

futebol etc. pertencem prá fala  

brasileira tanto como mão,  

parafuso e jaçanã. Aqui foi   

a coisa existida e sem acepção  

portugu brasileira que justifi-                                                             (A): portugu[esa] 

ca a expressão .Si eu falo tam-  

bem: Na hora amarela no Nilo  

o felá sua modorando, bem que  

podia não empregar felá, botar  

um circunloquio, ou Camara-  

da, ou Colono, ou Camponio. Porêm  

empregando felá a frase fica  

logo egipciada, muito mais até  

que pelo emprêgo do termo Nilo.   

Fui expressivo. E tem outros ca-  

sos ainda como até o simples  

embate de sons... Me lembro  

dum maluco dum poetastro fran-  

ces que andou por aqui porno-  

grafando e que enrabichado pela  

palavra luar a empregava em  

vez do horroroso Clair de Lune  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Futebol” na entrada “Brasileirismos 

vocabulares”de seu Fichário analítico. 
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Esboço de texto, fólio 240, verso 

 

 

 

 



915 

Transcrição: 

 

nos versos dele. O poeta era 

ruim. os versos detestaveis 

porêm o individuo era ho- 

mem e desta vez teve ra- 

zão. E uma notinha explica- 

tiva, pronto, a palavra fica  

compreensivel prá tranzitorie [-] 

dade afetiva ou artistica de 

caso. 

 



916 

Esboço de texto, fólio 241, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 241. 

 

Transcrição: 

 

        Gramatiquinha  

  

De fato uma tentativa que nem a  

minha em gran part parte grande                              (A): minha em #gran [de] part[e]# 

vai de encontro a um fenomeno his-  

torico da fala humana que já me  

parece possivel de terminar. Os fi-  

lologos andaram se preocupando um  

tempo e andam ainda em entloncar A: lapso: entroncar 

as falas diferentes em poucas lin-  

guas mais e talvez seja possivel  

reunir estas numa fala primitiva  

unica. Se deu incontestavelmente  

á medida que o mundo civilisado  

historico se alastrava uma ramifi-  

cação e desmembramento conti-  

nuo e falas raciais, coisa que  

com a verificaçäo das falas  

americanas já fundamental-  

mente distintas das linguas neo-  

latinas e inglesa pelo espirito,   

a gente pode falar que cul-  

mina nos tempos de agora. Po-  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 



918 

Esboço de texto, fólio 241, verso 

 

 

 

 



919 

Transcrição: 

 

como todo apogeu já traz  

na bagagem o microbio da 

propria destruição dele, se 

nota agora já uma tendencia 

absolutamente contrária á  

ramificação das falas. A ten- 

dencia nova principiando 

é justamente uma concentra- 

ção e a orientação prá volta 

a umas poucas de linguas 

somente, angloamericano, fran- 

cês, alemão, espanhol. O fran- 

cês na arrancada final pra 

ramificação universal das 

falas se tornou lingua 

oficial do mundo. Fenômeno 

historico perifeitamente 

explicavel que é mais uma 

 

 



920 

Esboço de texto, fólio 242, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerada 

pelo autor em algarismo arábico; f. 242. 

 

Transcrição: 

 

    Gramatiquinha     (2) 

  

de desmembramento: carece-  

ram duma lingua que  

humanizasse o mundo e  

como o francês por certas  

razões estava na ponta,   

se serviram fatalmente  

do francês. Porêm a tem-  

dencia prá concentração  

se manifesta e sucedeu  

que o francês por muitas  

razões ainda perdeu a  

primazia que tinha.  

Muitos falam leviana-  

mente que o ingles vai  

tomar o lugar de lin-  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 242, verso  

 

 

 

 



923 

Transcrição: 

 

gua universal... Está 

certo porêm isso é meta- 

de da verdade, só. De certo 

que prás relações huma- 

nas sempre que terá uma 

fala mais ou menos acei- 

ta como oficial porêm isso 

não basta pra explicar 

o fenomeno e a barafun- 

da concentrante de agora.  

Não é o inglês so não 

que derroca a primazia 

do francês porem o alemão 

cujas palavras tambem já 

comparecem com muita 

frequencia na fala  



924 

Esboço de texto, fólio 243, anverso 

 

 

 

 



925 

Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 243. 

 

Transcrição: 

  

    Gramatiquinha  (3) 

de outros povos, que toda a   

gente principia estudando  

mais. E o espanhol preo-  

cupando o universo por   

causa do pêso sulameri-  

cano etc. E possivel que  

duma futura concentra-  
       em A1: +em+ 

ção e sobretudo mistura  

de de poucas falas se (A): =de= 

venha universalmente  

a adotar uma lingua  

unica porêm esses fu-  

turos hipoteticos não podem  

ter valor crítico prá minha  

tese de momento. O que  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 243, verso 

 

 

 

 



927 

Transcrição: 

 

vale será constatar é mes-             (A): Vale >será< 

mo só que manifesta-se  

hoje a tendencia não  

pra universalisação du-  

ma lingua só (inglês) porêm  

que uma 4 ou 5 linguas  

principiam preocupando  

quotidianamente o ato  

humano universal, a  

influenciarem ele portanto.   

Ora diante disso, qualquer  

tentativa pratica de mais   

seccionamento que nem  

a formação da fala brasi-  

leira, seccionada da portu-  
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Esboço de texto, fólio 244, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; numerada 

pelo autor em algarismo arábico; f. 244. 

 

Transcrição: 

 

      gramatiquinha                               (4) 

  

guesa é mais idealismo  

pra cima do mundo, e um  

verdadeiro esforço passadista,   

no valor integral deste ter-  

mo malusado. E não tem  

duvida que é. Porêm não é  

possivel a gente não aceita-  

lo porque fenomenos des-  

ses duram seculos e   

atilhos de seculos e re-  

pugna toda a realida-  

de humana e nacional  

que fiquemos seccionados  

da nossa realidade e es-  

perando que o fenomeno  

concentrante se dê pra  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 244, verso 

 

 

 

 



931 

Transcrição: 

 

então adotarmos uma  

das linguas troncos futu-  

ras. Isto inda seria mais  

idealismo ou, milhor:   

isto é que seria idealis-  

mo e panemice. A for-  

mação e estabilisação  

duma fala brasileira  

até viria corroborar na  

tendencia concentrante  

apenas vagamente esbo-  

çada por causa que a  

acentuação da mixordia  

implica necessariamente  

a reação contra ela e  

porquê mais uma fala                     (A):>porquê< 
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Esboço de texto, fólio 245, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso; numerada pelo 

autor em algarismo arábico; f. 245. 

 

Transcrição: 

 

       Gramatiquinha                      (5) 

  

implica maior precisão  

de poucas linguas gerais  

que seriam então obri-  

gatorias pra todo indi-  

viduo universal. A ten-  

tativa de formação completa  

duma fala brasileira vai  

de fato contra a possivel  

tendencia universal de  

agora porêm ao mesmo tem-  

po ajuda essa tendencia.  

É um “contra” propicio.  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 246, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasura a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 246. 

 

Transcrição: 

 

          Gramatiquinha 

 

Qualificativos 

 

Em nossa fala (Na fala da gente)  

o qualificativo vem quasi sempre 

depois do substantivo. Isso se dá 

porquê na nossa lingua (com ex- 

cepção dos cultos e semicultos) quan- 

do a gente fala as palavras inda 

possuem valor real e não pu- 

ramente literario, sonoro, artisti- 

co, isto é de enfeite quer ritmico 

(artistificando o cadenciar da fala)  

quer sonoro (artistificando a 

melodia da fala) quer luminoso 

(artistificando o colorido da fala). 

Assim quando o caipira fala 

num “campo grande” é porquê 

o campo é guassú mesmo, não é 

como o literato que fala em 

“grandes campinas” coisa que a 

gente lê sem refletir sem por 

reparo no valor modificador 

de “grandes”. “Campo grande” 

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 246, verso 
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Transcrição: 

 

                         2 

assume pois a valencia duma 

entidade substantiva, duma 

palavra só em que a parte 

mais geral da entidade vem 

na frente e a parte particulari- 

zadora vem depois lhe com- 

pletando a significação.  

Eis a diferença. O qualifica- 

tivo nas unhas dos literatos 

e dos cultos perdeu quasi que 

todo o valor. Não pertence mais 

prá fala, isto é, prá expressão 

duma idea, se tornou enfei- 

te puro. E que a anteposição do 

qua1ificativo é coisa de gente cul- 

ta, se pode observar ate estudando 

certas entidades substantivas que 

nem “grande homem” e “homem gran- 

de”, “boa mulher” e “ mulher boa”. Em 

grande homem e “boa mulher” formas cultas 

se entendem coisas subjetivas, qualidades                                   (A): ^se entendem^  

que o povo dirá por eufemismos? circun- 

loquios etc. Em homem grande, mulher 

boa (brasileirismo) temos qualidades fisi- 

cas, coisas objetivas, tamanho de mar- 

manjo e gostosura de corpo das cunhas. 
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Esboço de texto, fólio 247, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; numerada pelo autor em algarismo arábico; f. 247. 

 

Transcrição: 

 

(Qualificativo)          3  

  

Embora o povo careça mais de  

grandes-homens que os cultos  

e os literatos ele nunca não  

falará que Dom Pedro II, Catulo  

Cearense, Carlos Chagas são foram   (A): Chagas *são* 

ou são grandes homens porêm  

agradecerá mais lirico ou mais  

objetivo, falando que “Dom Pedro  

II foi um santo” ou foi “um  

homen santo”, “um imperador”  

santo”, nunca falará “um santo  

homem, “um santo imperador”. 

Catulo será “um cantador de              

marca”, “um cantador grande[”]                                         A: lapso: aspas 

(Alexandre terrivel, Castro forte), Cha-  

gas foi um “homem bom”, “um  

curandeiro de primeira” etc etc.  

Isso quando venha a ter conhe-  

cimento de homens de tanto           (A): de #tanto# 

valor tamanho...  

Agora: não tem duvida que tambem  

muitas vezes o proprio povo empre-  

ga o qualificativo na frente do subs-  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto: fólio 247: verso 
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Transcrição: 

 

tantivo. lsso na maioria dos casos  

sucede quando o qualificativo é de  

expressão pura essencialmente abs-                                                        (A): >pura< 

trata, quero dizer não modifica  

objetivamente a entidade. [palavra rabiscada] Jamais  

um homem seu preconceito não di-  

rá “ uma feia dona”, “uma boa (no  

sentido fisico) mulher”. Sucede  

           ás vezes  

porêm que fala “num bom de impe-  

rador”.Mas Porêm mesmo isso é raro.                      (A): *Mas* 

Em geral quando pospoe antepõe o qua-        (A):quando \pospoe\ 

lificativo o povo o substantiva logo  

falando uso bom do imperador que     (A): falando #*uso bom do 

imperador*# 

“Dom Pedro foi um bom impe-  

rador” ou falando no “valente do  

gatuno”. Tambem antepõe o quali-  

ficativo por força expressiva, quando  

ele assume uma importancia  

excepcional: “Maria deu um bai-  

ta soco na chuva e caiu na pran-  

tina do amor”.  

__  

Explicar bem o que chamo  

de “povo”, é o desprovido de  

qualquer preconceito ou influ-  

encia literaria.   

=  

 

Nota da Pesquisa: em torno da questão do qualificativo posposto ao substantivo, MA 

escreve no plano, do manuscrito d’ O Turista Aprendiz (MA-MMA-80): “Belém- 26 – 

gosma de rã – Frei Caetano- Qualifica-/tivo após substantivo”. Nas palavras do autor, em 

seu diário: 

[...] 

“Fonte Boa, lugar, onde passaremos. Fonte Boa, Jaguar-etê, Vila Bela.... O camaroteiro, 

enquanto os “eruditos” falam traduzido: ‘pequeno almoço’, só me falava em ‘almoço 

pequeno’. Creio que há uma tendência muito brasileira pra botar o qualificativo depois do 

substantivo. Pelo menos no povo. Notar a diferença de sabor brasileiro ou português entre 

‘o brilho inútil das estrelas’ e ‘o inútil brilho das estrelas’. O exemplo não é bom. 

Brasileiro: ‘era um campo vasto’... Português: ‘Era um vasto campo’. 

[...] 

(ANDRADE, Mário de. O Turista Aprendiz. Estabelecimento de texto, introdução e notas 

de Telê Porto Ancona Lopez. São Paulo: Duas Cidades/ Secretaria da Cultra, Ciência e 

Tecnologia, 1976, p. 70) 
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Esboço de carta, fólio 248, anverso 
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Análise documentária: esboço de carta de Mário de Andrade a Ronald de Carvalho. [São 

Paulo, set. 1922]; autógrafo a grafite e a lápis vermelho, rasuras a grafite, 2 folhas de 

papel branco destacadas de bloco (18,2 x 15,5 cm), bordas superiores picotadas, 

amarelecidas pelo tempo; sinais de oxidação, sinal de dobra no centro, rasgamentos nas 

bordas superiores; escrita ocupando anverso e verso; f. 248. 

 

Transcrição: 

 

A lingua foi feita pra servir. E nada mais. Até         

o seculo dez XIX jamais se fez da escrita uma obra  

de arte. A lingua serviam-se da escrita para as  (A): o seculo*dez[enove]*;  #*A 

lingua serviam-se da escrita para as 

obras de arte do pensa[mento] #* 
obras de arte do pensa. A lingua era um o meio        (A): A lingua era *um* 

de que pra construir aquelas obras de arte em                   (A): >de que<; ^que^ 

                                                                inteligencia  

que são mais especializadamente da pensamento,                 

isto é aquelas em que a sensibilidade é desen-  

volvida por juizos e ideas. Assim a lingua era  

directa. Não valia por si mesma. Era ancila e  

servia. Assim ela conseguiu tornar-se a maqui-  

na admiravel e perfeita justamente nos paises  

em que o pensamento se desenvolvia milhor.  

E bela então A língua Ronald tem de ser uma                    (A): >E bela então< 

maquina para exprimir nosso pensamento.  

E daí aparecem os estilistas admiraveis. Olha (A): >Olha/ O Dante do Vita Nov[a]. 

Olha a prosa do Shakes[peare]< 

o Dante do Vita Nov. Olha a prosa de Shakes-  

de antes do seculo XIX e que não causam nunca.  

Porque a lingua é como literatura (no bom sem- (A): *a lingua é como* 

tido da palavra) é como a arquitectura, tem de  

servir. Em todas as epocas em que a arquitectura  

foi feita para servir deu maquinas admira-  

veis e sublimes: no Egito, na Grecia, em certo goti-  

co, no romanico, em certo florentino,   com Miguel Anjo 

na S. Pedro(pri- 

 

mitivo traçado) em certo meus  (A): >meus< 

arabe, no teatro Garnier, na fabrica norteame-  

ricana, na cas em certas casas-de-morada alemãs (A): #nas cas[sas]# 

actuais. Quando ela foi tomada como obra de arte  

em si, quando procuram construir a beleza arqui-  

tectonica, realiz a arquitetura morreu. Há obras  (A): arqui-/tectonica, 

>realiz[aram]< 

belas sem duvida nesses periodos mas já agora                  

que cansan, que se tornam fades, cacetes enjoati- (A): mas >já agora< 

vas. Heildelberg, Louvre, S. Paulo de Londres, o portal  

do Maschio Angivino de Napoles, todo o gotico 

espanhol 
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todo o barroco de todos os paises, grandissima parte  

 

Nota MA: a lápis vermelho: traço sublinhando “lingua”. 

 

Estatuto genético: esboço de carta a Ronald de Carvalho. 

 

Nota da Pesquisa: em seu livro A gramatiquinha de Mário de Andrade: texto e contexto, 

Edith Pimentel Pinto, já havia sinalizado que o documento, acima transcrito, trata-se do 

esboço de carta de Mário de Andrade a Ronald de Carvalho (p. 459-462). A referida carta 

pertence ao manuscrito d’ A gramatiquinha da fala brasileira, mas foi catalogada, com 

cópia xerox, na Série Correspondência de Mário de Andrade, sub-série Correspondência 

Ativa, com código MA-C-CAMMA, nº172. 
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Esboço de carta, fólio 248, verso 
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Transcrição: 

 

das obras renascentes. Os verdadeiros, legitimos es-  

tilos arquitectonicos foram aqueles que nasceram da  

necessidade pratica e não do preconceito pedante  

de construir belo. Em vez de belo ficou o bonito.  

Bonito incontestavel, que agrada sensualmente, que  

engana, mas que cansa, que pr não é natural, que       (A): que >pr< 

obriga a posições incomodas, como as cadeiras Luis  

XV. Porque a arquitectura é um utensil que tem  

de servir. É assim que o estilo grego é admiravel-  

mente grego e o gotico espantosamente medieval.  

Agora você pegue um desses hediondos sobrados da  

avenida Rio Branco e compara. Mas o Hotel Gloria  

com todos os seus enfeites, apesar dos seus enfeites,  

é belo. Porquê. Porque foi feito para o que é. Da mes-  

ma forma a lingua até aparecerem os Chateaubriands  

et caterva de todas as linguas. Então foi um desca-  

labrio. A lingua tornou-se arte em si. Perdeu a  

expressão directa que tinha.    Foi então que surgiu a Literatura.   

A maquina virou   

cadeira Luis XV. Bela? Bela, não ha duvida. Leia  

Chateaubriand. Encanta. No fim de meia hora  

enoja. E Flaubert. E o Parnasianismo. E Eça de Queiros.  

E Euclides da Cunha. E todos os literatores da escritores de   (A):E todos os *literatores 

da* 
literatura. A literatura assim é uma arte menor. E se  

presta muito mais para certa compreensão de poesia, can-  

sativa sempre. Mallarmé, parnasianismo. Agora pe-  

ga nos escritores que directos, que fìzeram da lingua (A): Agora ^pe-/gue^, 

>que< 

um instrumento para servir ao pensamento. Você  

encontra então os legitimos estilos, que não são postiços,   

que não são cansativos. Você encontra Machado de  

Assis. Você encontra o Graça da Correspondencia,  

que não sei por que malazartes escreveu com a luz  

do meio-dia. No teu livro ha uma tendencia muito  

grande para fazer literatura. Cuidado. Escreve directo.  

Encomoda-te menos com o balanço da frase. E menos  

ainda com a entrada dos violinos e o solo de corno  

inglês. Já tens uma claridade excelente Só tu entre os  

modernisantes, mais: só tu no Brasil eu vejo actualmen-  

te que possa atingir a maravilhosa perfeição que o Graça  

 



948 

Esboço de carta, fólio 249, anverso 

 

 

 

 



949 

Transcrição: 

 

2  

atingiu na Correspondencia. Só na Corresponden-  

cia, sua obra-prima dele. A claridade do Graça,  (A): *sua*; 

^Grasa^ 

a sua calma torrencial, digo conscientemente a  

calma torrencial, só tú as tens. Mas o Graça na  

Correspondencia escreve directo. Não tem frases        (A): tem 

#frases# 

sinão rarissimas frases. Não tem literatura. A  

lingua estilo dele é então a lingua-maquina                      (A):#lingua# 

que serviu as qualidades excelsas que ele pos-  

sui: o entusiasmo, a confiança, a vivacidade psi-  

cologica, o dominio sobre os exasperos sensuais e  

sobretudo a claridade. Tu entre entr és o herdeiro                (A): Tu >entre 

entr[e]< 

dessas qualidades excelsas. Não temo que te percas.   

Sei quem és. Mas um aviso de amigo dado nunca  

fez mal a ninguem. E só pensar que talvez eu ve-  

nha contribuir para que atinjas mais cedo a tua  

perfeição da-me a felicidade. Sabe com quem eu  

me lembro de te comparar na tua literatura(mau   

sentido da palavra)? Com o Menotti. Não falo de  

pensamento, já se vê. Falo fazer literatura. Pois o  

Menotti [palavra rabiscada] é muito melhor que tu. Porque tem 

mais 

 

sonoridade, mais sensualidade, maior plasticidade  

oral. Então surgem aqueles contrastes de ouro e negro,  

de roxo e verde, aqueles solados de violinos e  

maravilhosos tutti. No fim de meia hora cansa. Tu não  

cansas porquê dentro porquê dentro de ti ha pensa-   (A): cansas 

=porquê 

dentro= 

mento. Mas num 1ivro como este, de vulgarização (não  

dou a esta palavra sentido pejorarivo algum, todos nos so-  

mos vulgarizadores, não pensadores pessoais) um livro como  

este, aos que já sabem do que falas se cansam. Eu admi-  

ro com toda a força os dois primeiros estudos. São de admi-  

ravel plano e como estavas em terreno muito palmilha-  

do por ti foste ao fim pelo caininho mais curto. A sucessão  

dos planos não é apenas harmoniosa, e a mais recta e eco-  

nomica. O quarto estudo é excelente. O terceiro apenas regular.   

E regular porque trata bem o seu XIX, sinão seria sofrivel.   

Mas como estou mais ou menos inteirado do que falas, quando  

 

Estatuto genético: esboço de carta a Ronald de Carvalho. 
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Esboço de carta, fólio 249, verso 
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Transcrição: 

 

a literatura começa tenho uma irriração, um senti-  

mento de quem assiste a encher uma linguiça. Sei per-  

feitamente para que circunstancia certas paginas foram  

escritas. Quiseste para conferencias a público ignaro dos  

teus assuntos (Mexico) e para celebrações de centenário  

ser amavel e agradavel. Mas eu creio que fizeste mal  

em não dat uma notas sobre isso. Não precisava prefa-  

cio.No fim do livro. E tambem o nome do livro. Estu- (A):> E também o nome do 

livro [...] pomposo< 

dos Brasileiros é muito pomposo. Ronald, eu jamais agra-  

do por agradar, si eu agrado é porquê a minha verdade  

calha agradar, sou bruto como provinciano e nesse ponto  

faço questão de não me civilizar, deixa que eu te  

diga uma vez por todas isto: eu não te invejo mas estou (A): > eu não te invejo mas 

estou em todas< 
em todas tu és a inteligência mais harrnoniosa que conhe-  

ço, como harmonia das faculdades intelectivas és superior  

mesmo ao Graça, por isso estás no dever de dar toda as  

tuas forças possiveis para dignificar o formidavel dês-  

     Outros  

tino que Deus te deu. Tu vais ficar. Nos, principalmente  

eu, somos desses que vivem aos saltos atraves das idades,  

como o Egito, como os negros, como os medievais. Transi-  

torios. Acontece que em certas epocas essas manifestações  

humanas voltam ás moda, porque as tendencias do  

momento mais ou menos correspondem ao que elas  

realizaram. Mas não tem aquela expansão firme,  

 serena, perene que têm a Grecia, o seculo treze.  

[ilegível] Na filosofia, o seculo 17 frances, o litera-    (A): o seculo 17 #frances# 

rio frances, o 18 musical alemão (isto só alguns, para  

explicar) e alguns homens como Aristoteles, Dante,                    (A):>alguns< 

Pascal e muitos outros. Ponho de parte a questão da  

genialidade porque acho a pa lavra gênio uma estu-  

pidez sem sentido. Os genios são homens como nós. Harmo-  

nia de inteligencia como eles muitos quotidianos  

têm. Nos coristas XXX de teatrs mesmo de 3ª ordem  

encontram-se vozes estupendas. O que falta é o trahalho.   

Meu Deus! o gênio é verdadeiramente uma longa paciên-  

cia. Quanto a esses Goias, Rimbands, Nietzsches são uns  

geniosos isso é que são: Sem harmonia, algumas das faculda-  

des criadoras extraordinariamente desenvolvidas e todo  

o resto falho, pobre, mesquinho, miseravel. Ronald, eu sim   

sei que estás na condição de ser assim o homem que  
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Nota MA: a lápis vermelho, traço sobre a palavra “lingua”, f. 248. 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 250, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasura a 

grafite, 1 folha de papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso e verso; 

f. 250. 

 

Transcrição: 

 

          Gramatinha  

  

“On n’a pas établi de lois en   

sémantique”  

           Dauzat 293  

A indecisão de significado de  

certas palavras brasileiras por  

enquanto e a impossibilida-  

de de determina-las já. A gen-  

te só pode consagrar essas pa-  

lavras nas variantes de sen-  

tido que possuem até que  

se fixem... ou desapareçam  

 _____  

O fenomeno de dissimilação  

parcialmente ou essencialmente  

repou repousa num estado psi-                  (A): =repou[sa]= 

quico: verificação de Mauricio  

Grammont. Dauzat 294.  

_____  

   atrás  

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

DAUZAT, Albert. La philosophie du langage. Paris: Ernest Flammarion, Éditeur.1924. 

(BMA – C/I/d/28) 

 

Nota da Pesquisa: neste fólio MA faz referências a obra de Albert Dauzat, La philosophie 

du langage,ora adaptando o texto francês, ora traduzindo livremente as considerações do 

filólogo francês. 
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P. 293-295 

Nota MA: a grafite: as páginas 294 e 295 apresentam traço à margem esquerda e direita 

do trecho, respectivamente. 

“Livre IV”, “Chapitre IV – L’ expérimentation, les méthodos d’induction et les lois 

linguistiques” 
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Nota de trabalho, fólio 250, verso 
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Transcrição: 

 

J.J. Nunes na Gram. Historica Por-  

tuguesa, 2, enumera as diversas  

ling feições duma só lingua. Entre (A): #lin[gua]#feições 

as faladas, de deveras a gente  

pode afirmar que essas feições   

variam de classe pra classe,  

    fala (A): +fala+ 

de oficio pra oficio, a lingua   (A): *lingua* 

dos jóqueis, a fala dos me-  

dicos, a fala dos fadistas,   

a dos gatunos, a das mocinhas  

etc. etc. O engraçado é a  

gente gramatica dar a essas  

feições o nome de “linguas”,  

a lingua falada, a literaria,  

etc, diferençando uma de   

outra como si fossem ou-  

tras tantas falas. O que pro-  

va que entre dialeto, lin-  

guas e sublinguas tem uma  

confusão e entrelaçamento  

de conceitos. Tambem a  

   diferente  

fala brasileira não é distinta          (A): #fala brasileira não é #distinta# 

da portuga, é apenas distinta  

desta.  

 

Nota da Pesquisa: neste fólio MA faz referência  ao livro de sua biblioteca: 

 

NUNES, José Joaquim. Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa (fonética – 

morfologia). Lisboa: Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1919. (BMA: C/I/d/17) 

P. 2-3 

Nota MA: a grafite: à margem esquerda traço vertical, acompanhado da nota “Linguas” 

(p. 2), pequeno traço vertical à margem direita (p. 3). 

“Introdução” 

“[..] 2. Latim vulgar e literário – Nesta língua, de destino tão brilhante, temos de 

distinguir duas feições principais: a popular ou a falada e a literária ou escrita. Aquela 

era a usada pela plebe, isto é, pelas pessoas incultas e analfabetas, esta a que nos 

conhecemos pelos explêndidos monumentos que constituem a literatura latina. Ainda entre 

uma e outra deve-se enumerar a que as pessoas instruídas empregavam em família, na 

conversação entre parentes, amigos e conhecidos, como sucede ainda hoje, que se 

distingue a fala das pessoas inteiramente desprovidas de cultura das que não são, as quais 

usam dum vocabulário mais extenso e escolhido e de uma frase mais limada e correcta, 

ainda que não tanto cuidada e polida como quando escrevem, especialmente com intenção 

literária.” 
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Nota de trabalho, fólio 251, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; centro; escrita ocupando anverso; f. 251. 

 

Transcrição: 

 

L’enseignement de la langue             A1: > L’enseignement [...]Brunort et Bony< 

  

française  

    Ferdinand Brunot  

           (Citado Dauzat pg 313)  

Méthode de langue Françaisc  

Brunort et Bony  

_____  
         antes da Conclusion                     A1: +antes da Conclusion+ 

No último capitulo de Dauzat  

tem muitas razões provando  

o absurdo das regras em  

uso, o absurdo das regras  

em geral, etc. Devo me                                                          (A): *[deem?] 

aproveitar muito dele.  

___  

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação:  

DAUZAT, Albert. La philosophie du langage. Paris: Ernest Flammarion, Éditeur, 1924. 

(BMA – C/I/d/28) 
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P. 313-315 

Nota MA: a grafite: traços sublinhando trechos e margens. 

“Livre IV”, “Chapitre VI – L’enseigment de la grammaire devant la sciense” 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 252, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho, nota de trabalho; autógrafo a 

grafite; 1 folha de papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior 

picotada; amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 252. 

 

Transcrição: 

 

 

Gramatiquinha 

 

Principiar prefacio e durante 

o livro todo afirmar em refrão 

a minha ignorancia da lin- 

gua portuguesa – Causas: clas- 

sicos ilegiveis de paus e 

burrissimos em geral dizer 

as excepções- elogio de Frei Luis 

como lingua- Todos eles com 

excepção Camões são estilos 

a procura de assunto e 

nunca acharam assunto- 

Outras causas: deficiencia 

de estudos escolares e em  

seguida a pressão da 

vida- Defender a horas 

tantas os gramaticos no 

que êles têm de bom-  

Assim ninguem espere uma 

gramatica. O titulo é pra 

atrapalhar. 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 
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Esboço de texto, fólio 253, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso e verso; f. 253. 

 

Transcrição: 

 

      Gramatiquinha  

  

Na realidade não tem pala-  

vras que sejam integral-  

mente catalogaveis dentro  

dessas categorias de substan-  

tivos, adver verbos e adjeti-                              (A): substan-/tivos, #adver[bios]# 

vos e mesmo adverbios que  

os gramaticos inventaram. A-  

mar, amor, amador amo-                                                  (A): amor, *amador* 

roso, amorosamente são  

de deveras uma só pala-  

vra flexionada segundo  

a função que tem de exer-  

cer pra explicar oralmente  

uma idea juizo. Só as                                    (A): *uma idea* 

particulas é que poderão  

se catalogar porquê escapam  

a subjetividade, não são  

personalidades do discurso,  

são elos dessas personalidades.  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Esboço de texto, fólio 253, verso 
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Transcrição: 

 

Aqui vem pois uma 

interrogação aflitiva. E  

os pronomes? Será que fazem 

parte das particulas? 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 254, anverso 
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 254. 

 

Transcrição: 

 

         Gramatiquinha 

 

Uma passagem ironica so- 

bre galicismos, dizendo que 

somos amigos dos franceses 

desque Jean Deuis andou pelo 

Brasil no inicio da nossa  

vida historica. Os indigenas 

gostavam muito dos franceses...  

(Dic. Hist e Geog. pg 768) não 

tem duvida que os franceses 

se chamaram mairs (organi- 

sadores) pros toupinambours.  

Quando aos portugas não 

passaram de perós, esfomea- 

dos e patetas tubarões 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência indicada no esboço de texto, nota de 

trabalho. 
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Nota de trabalho, fólio 255, verso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de papel branco 

destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação; escrita ocupando anverso e verso; f. 255. 

 

        Gramatinha 

 

Não falar nem uma 

vez em regras. Nem tão 

pouco em normas si  

possível. Falar só em 

“Constancias” 

         ======= 

 

Ver Euclides da Cunha 

sobre lingua brasi- 

leira no Prefacio 

ao “Inferno Verde” 

do Godofredo Rangel 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação:  

RANGEL, Alberto. Inferno verde (scenas e scenarios do Amazonas). 2º ed., Prefacio de 

Euclydes da Cunha. Famalicão: Typographia Minerva, 1914. (exemplar pertencente à 

coleção geral da biblioteca do IEB-USP) 

 

Nota da Pesquisa: a nota de trabalho de MA indica que a obra Inferno verde (Scenas e 

scenarios do Amazonas) é de autoria de Godofredo Rangel, contudo verificou-se que o 

nome do autor é Alberto Rangel. A obra citada não está biblioteca de MA; contudo 

digitalizamos o exemplar pertencente à coleção geral da biblioteca do IEB-USP. O único 

título de Godofredo Rangel presente na biblioteca de MA é: A filha: romance (Bello 

Horizonte: Imprensa Official, 1929.(BMA – A/I/d/24). 
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P. I-XXII 

Preambulo – Euclydes da Cunha, Inferno verde (scenas e scenarios do Amazonas) 
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994 
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1002 

Nota de trabalho, fólio 256, anverso 
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Análise documentária: nota de trabalho; autógrafo a grafite; rasuras a grafite, 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 256. 

 

Transcrição: 

 

Gramatiquinha 

“A escravidão pernanecerá 

por muito tempo como a 

caracteristica nacional 

do Brasil” 

J. Nabuco. Minha formação 

         pg. 216.  

 

Aquelas palavras terríveis 

de Joaquim Nabuco em 

Minha formação: A escra... 

etc”. Escravidão de precon- 

ceito auditivo, escravidão 

do preconceito tradicional, 

e sobretudo escravidões 

da preguiça e da ignoran- 

cia. E escravidão da rivalidade 

tambem. Porquê com os tempos de agora quem       

 

não tem a ilusão de que foi o  

primeiro a fazer uma coisa aqui, 

faz questão de não seguir os outros. E  

banca o contraditor mesmo 

 

que a verdade este- 

ja queimando a 

gente, bobos!... 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

NABUCO, Joaquim. Minha formação. Rio de Janeiro/ Paris: H. Garnier, 1900. (BMA – 

A/II/C/15) 

 



1004 

P. 216-217 

Nota MA: a grafite: traço sublinhando parágrafo: “A escravidão permanecerá por/ muito 

tempo como a caracteristica nacional do/ Brasil.”, “legendas”, “resultou”; à margem 

esquerda é feita a correção tipográfica de “servidares” por “/o”  

Capítulo “XX – Massangana” 
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Esboço de texto, nota de trabalho, fólio 257,anverso  
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Análise documentária: esboço de texto, nota de trabalho; autógrafo a grafite; 1 folha de 

papel branco destacada de bloco (14,1 x 10,5 cm), borda superior picotada; amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação; escrita ocupando anverso; f. 257. 

 

Transcrição: 

 

          Gramatiquinha 

Livio Andronico, Pacúvio,  

Névio e principalmente 

Énnio são os que trans- 

formaram o sermo vul- 

garis em fala literaria, 

o latim que conhecemos.  

Esse papel é que os cora- 

josos de hoje estão des- 

tinados a representar. 

J.J. Nunes G. Historica 3 

                = 

 

Estatuto genético: esboço de texto, nota de trabalho. 

 

Tipo: escólio, referência bibliográfica. 

 

Verificação: 

NUNES, José Joaquim. Compêndio de gramática histórica portuguesa (fonética – 

morfologia). Lisboa: Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1919. 

P. 3 

Nota MA: não apresenta. 

“Introdução” 

[...] A mesma transformação realizou-se na língua, que foi gradualmente perdendo a 

antiga rusticidade e adquirindo manieras cada vez mais corteses e de dura e áspera 

tornou-se suave e harmoniosa, mercê das diligências empregadas neste sentido por Livio 

Androníco, Pacúvio, Névio e principalmente Énnio, a quem cabe justamente o título de 

criador da língua literária. Os esforços destes poetas, combinados com os dos que se lhe 

seguira, fizeram que, pelos meados do século I, antes de Cristo, fôsse um diamante 

facetado, polido e brilhante o que tinha sido um seixo bruto, cheio de arestas e 

escabrosidades. 

[...] 
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Esboço de texto, fólio 258, anverso 
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Análise documentária: Inquérito Geral Etnográfico/ Formulario das Pesquisas 

Folclôricas. Esboço de texto; autógrafo a grafite e a lápis vermelho; rasuras a grafite; 5 

folhas de papel verde (32,1 x 21,8 cm), amarelecidas pelo tempo, sinais de oxidação; furos 

e sinais de ferrugem devido ao uso de grampo no canto superior esquerdo; rasgamento na 

extremidade e na borda inferior: f. 262; dobra no centro; escrita ocupando anverso e 

verso; anverso: f. 262; numeradas pelo autor, a lápis vermelho, em algarismos arábicos: 

1-2, 2-3, f. 258-262. 

 

Transcrição: 

 

Inquerito Geral Etnográfico             1  

Formulario das pesquisas Folclôricas  

  

Vocabulario                                    (A): #Vocabulario# 

I-A Lingua – Vocabulario-  

1- Vocabulario — Formar um vocabu-  

lário, m o mais completo possivel, dos bra-                         (A): #m[ais]# 

sileirismos vocabulares da região, com as  

suas respetivas significações.  

a) nomes dados ao Diabo.  

b) nomes dados á aguardente.  

       nomes de doenças  
                             sêres humanos  

 Nomes dados aos homens negros (cabra, cabrocha); ás ra- (A): *homens negros* 

A1: +Nomes dados 

aos [...] indicando os 

que são 

depreciativos.+ 

ças (“caboclos” aos indios, “bife”); aos estrangeiros (“carcamano”);  

aos ofícios (“carapina”, “engraxate”, “regatão”), nova sei; às partes (A): >nova sei< 

do corpo (“munheca, “cangote”, “osso do pai-João” por anus); nomes  

de identificaçâo por defeito físico, cacoete, posição social etc dados  

ao individuo (Maria Cavadeira; “nova-seita” ao protestante; João Gago 

etc.) indicando os que são depreciativos. 

 

c) nomes dados aos animais animais  (A):=animais= 

d) peculiares á região  

d) nomes dados aos pelos dos animais do-  

mestiços (cavalo cardão-rosado, etc); ás anda-  

duras (cavalo trotão); ás partes dos animais  

comidos; ás peculiaridades individuais do  

                           e                           (A): e+ 

animal, rabos incluive do homem (rabicó (A): #rabos inclusive# 

quatrolhos, etc)  

e) nomes de reconhecimento individual   

dos animais domesticos (o cachorro “Leão”,  

a vaca “Estrêla” etc.)  

f) gritos usados com os animais (“isca”;  
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“pels” “eco!” etc.) (A): >“pels”< 

g) nomes dados aos acidentes geográficos (  

“Noruega”, “fundão”, “varjota” etc)  

h) nomes dados aos ventos da região (sulão,  

noroeste etc.)  

i) nomes dados ás estações climaticas ou  

 

(No Nordeste cham ás suas peculiari-         

 

(A):> No nordeste 

cham[am]< 

dades (“tempo das águas’; “enchente de  

Páscoa”; “chuva parajá”; ‘ceu escampa-  

do” etc.)  

j) nomes dados aos objetos e ás partes dos  

objetos  

k) nomes dados aos trabalhos, ás maneiras  

de trabalhar, aos instrumentos de trabalho  

e ás partes deles.  

l) As interjeições e seus signifìcados.  

      (Atrás)  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 

 

Nota MA: a lápis vemelho: “1” no canto esquerdo do fólio. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Noruega”, na entrada “Brasileirismos 

vocabulares” de seu Fichário analítico. 
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Esboço de texto, fólio 258, verso 
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Transcrição: 

 

>semântica — sentidos particulares tornados na  

região por palavras gerais da lingua  

> palavras – falenas – palavras surgidas de repente  

na região, por uma razão qualquer, vulgariza-  

das rapido e rapido desaparecidas  

> regionalismos familiarismos – palavras de        (A):*regionalismos* 

uso exdusivo duma familia ou poucas  

mais, principalmente relativos ás partes  

pudendas e as funções  

> vozes de carinho  

> de namôro  

> de pesames, felicitações, etc.  

> variação nas palavras por etimologia popular  
quantitativos indefinidos  

> coletivos regionais (“imundicie”, “poder” etc pra  (A):*coletivos regionais* 

significar “muitos” A: lapso: parêntese  

> variações de gênero (a púita e o puita); formação (A): >formação do/ 

feminino< 

                                                                      especialmente A1: + especialmente; 

aplicação das flexões [...] 

estudanta) 
do feminino aplicação das flexões de gênero, nos comuns-de-dois  

e nos epicenos (criança, estudanta,)  

> abundancia regional do ernprêgo do diminuti-  

vo (adeusinho, atéloguinho, dorrmindinho etc.)  

> os superlativos “demais” e ‘por demais” (Esse menino chora por 

demais”Já fui demais lá” 

 

> os aumentativos (troncudo, baludo etc.)  

    variações  

> processos de pluralização (“os cachorro”, “as ação (A):*processos*, as > 

ação< 

paixão”; “as mões” por “as mãos”; “os bólsos” por  

“os bôlsos” ou a vîce-versa “os miôlos” por “os  

miólos” etc. etc.)  

> italianismos vocabulares  
                                      principalmente A 1: +principalmente+ 

> anglicismos penetrados com o cinema (“òquêi” = (O.K.),  (A): >( )< 

gudibai e gudibí = (good bye m); “trinque”=drinck) (A): >)< 

> espanholismos produzidos principalmente pela pe-  

 
                            ou pela proximidade de fronteiras 

A 1:+ ou pela [...] 

fronteiras+  

netração do tango   = “adiós”, “me voy”, “bueno”  

 
     adjetivos 

 

(A): *adjetivos* 

> varia subs substantivados (“ o velho” por “meu pai” etc.) (A): >varia subs< 

> ernprego de “mais grande”, “mais maior”, “percur-  
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rucho”, “pequitito”, “pequinininho”, “poucadinho”, etc.) “mais  

mió” “mais peior etc.)  

> “mais” significando “com” (“eu” fui mais êle por “fui com êle”)  
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Esboço de texto, fólio 259, anverso 
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Transcrição: 

 

2  

> nomes dados ao dinheiro (“contecos”, bagarotes,     (A): 

#bagarotes# 

por “contos de réis”, “bagarotes” por “milréis” etc.)  

  

> [palavra rabiscada] maneiras de tratamento (“vassuncê”, 

“vos- 

 

sunçê”, “vosmicê”, “vocemecê”, etc “nhá”, “nhã” etc.) (A): #etc# 

> existencia regional do ‘tu” ou sua substi-  

tuição pelo “você”.  

  

>emprego de isso, essa por isto, esta (“Essa  

noite tive um sonho” verso popular querendo  

dizer “Esta noite” etc)  

  

>emprêgo de “o que” por “que” e “quem que” por  

“quem” nas interrogações.  

  

>emprêgo de “pego” por “pegado” participio passado  

>emprego de “pasmo” por “pasmado” participio  

      passado (fiquei pasmo)  

  

>emprego de “de modos que”, “de forma que”, “de  

        maneiras que”  

  

> emprêgo de “desque” por “desde que”  

  

> locuções e partículas comparativas (“que nem”    (A): #que nem# 

“vê” “ficou que nem um homem” ou  

“ficou vê homem” ou “ficou feito um homem”   

“ficou direito homem” “ficou talqual  

um homen”, “ficou talqualmente um homem”  

“ficou tal-e-qual um homem”)  

  

>signifìcações de “tudo” ) (“nóis tudo”, “por aí tudo”) (A): >)< 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “2”no canto esquerdo do fólio. 

 

Nota da Pesquisa: MA incluiu o verbete “Pasmo/ bras./ como subst.” na entrada 

“Brasileirismos vocabulares” de seu Fichário analítico.  

No manuscrito Dicção/romances-notas de pesquisa (MA-MMA-54), no arquivo do 

escritor, há uma nota de trabalho que versa sobre “essa por esta”, no fólio 72. 
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Esboço de texto, fólio 259, verso 
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Transcrição: 

 

Lingua 

 

Nota MA: a lápis vermelho, no verso: “Lingua”. 
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Esboço de texto, fólio 260, anverso 
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Transcrição: 

 

(2)  

2– Fonética– Dar uma descrição e exemplifi-  

             cação geral, o mais completas possivel, da  

             pronuncia da região.  

              a) – Diversas cores de cada vogal  

              b) – Peculiaridades consonantais  

              c) – Conjugação dos verbos — “hé-de” por 

“há-de” 

 

              d) – Existencia ou inexistencia de sila-  

 

                          atonas 

 

(A): +mudas+ 

                    bas mudas nas palaras graves e 

esdrúxulas. 

 

              e) – Encurtamento das palavras proparoxíto-  

                  nas (chacara“chacra’ por “chácara”; abo- (A): #chacara#  

                  bra” e “abobrinha”; princ’pe por príncipe).  

 
                               ou encurtamento 

A1: +ou 

encurtamento+ 

               f) – Fusão de partículas do discurso ou  

               sílabas de palavras (“Eu vou no-turno”  

              por “eu vou no no-turno”; “sodade” por  

              “saudade”; “erisipa” por erisipela” etc) (A): #etc# 

             “cine” por “cinema” etc)  

              g) – Timbre, nazalação, etc  

             h) – Ritmo, rapidez etc  

             i) – Altura, variabilidade, riqueza, pobreza,  

             monotonia, doa sons altura elevação (agudos   (A): #do sons 

altura# 

             do som (agudos, graves, médios) e da sua  

             intensidade (fortes, medios, pianos, murmu-  
                                                  pronuncia (A): *pronuncia*  

           rantes, sussurrantes) na discurso geral (A):*no discurso* 

           e comum; nas ocasiões de falar em publi-  

           co; na família; noas sentimentos paixões  (A): * nos 

sentimentos* 
                                  ironia carinho (A): +carinho+ 

            (colera, amor, ironia, caçoada);    nos estados 

de rela-                                                  senti- 

(A):=ironia=,  

A1: +estados de 

relação 

             mentos (fraternidade, filia: de velhos de  (A):* sentimentos 

/fraternidade, filia: 

velhos de crianças, 

moços* 
criança, de moços, 

cão (de pais pra filhos e vice-versa,  
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de moços pra moços; de velhos pra  

crianças; de pobres pra ricos e vice (A): >vice-/versa< 

versa; de patrões pra empregados etc etc.)  

j) cicioosidade  

k) troca de consoantes, de vogais (“hispanha” por 

“espa- 

A1: +de vogais [...] 

“inglês”)+ 

nhol”; “ingrêis por “inglês”)  

l) pronuncia do r; substituição do r pela vo- A1:+substituição de 

[...] “problema”+  
gal i (“pôico” por “porco”; ) “poblema” por 

“problema”                                                     atrás 

(A): >)< 

 

 

Nota da Pesquisa: no manuscrito Dicção/ romances – notas de pesquisa (MA-MMA- 54) 

no arquivo do escritor, há quatro notas de trabalho que versam sobre “he-de por ha-de”, 

fólios 88 ao 91. Há também uma nota de trabalho que versam sobre “pôico=  porco” ha-

de”, fólio 113 e 118. 
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1024 

Esboço de texto, fólio 260, verso 
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Transcrição: 

 

m) a pronúncia do lh (“recolher” e “recoiê”)  
                                             e vice-versa A1: +e vice-versa+ 

n) transformaçäo do ô em u (“mocambu” “mucambo” por   (A): ^mocambu^ 

muinho por moinho;  
                                                                                             fugão por fogão A1: +fugão por fogão+ 

“mocambo”; “fonção por “função”; “pueta” por “poeta”;  

 
                                   “uj fretuj” por “os pretos”  

A1: “uj fretuj” por “os 

pretos” 

o) pronúncia do s (“môchca” por “mosca”); inexistên-  

cia dele na plurali para a pluralização (A): *no plural* 

p) tio e tíu, fríu e fri-o – transformação de dissílabos em ditongos)  

q) – compromisso entre o i e o u (“oiro” e “ouro’ etc.) (A): >o<, >o< 

r) – valor longo ou breve da primeira vogal nos  

       ditongos crescentes “ia’, ‘ie”, ‘io”, “iu”, “ua”, “ué”  

       “uê” e “ui”, ocasionando o desdobramenro em  

       duas silabas do ditongo, ou sua possibilida-  

       de (qui-abo, inqui-eto, miô-ôlo, pi-ólhos, mi-udo,   

       casu-al, pu-eta, pu-êra, su-íno) (A): ^pu-êm^ 

s) – valor longo ou breve da primeira vogal nos   
                                                                       ou não (A): +ou não+ 

       tritongos, ocasionando o desdobramento dele (A):> dele< 

       do tritongo em duas silabas (  

t) – manifestações de epêntese (“adevogado”  

      por “advogado”, “abissulutamente” etc)  (A): >etc< 

      “fulô” por “flor”)  

u) – manifestações de assimilação regressiva (“inlus-  

       tre” por “ilustre”  

v) – manifestações de síncope (meidia por meio-dia etc)  

x) – fracassos de (A): >fracassos de< 

x) variações de “para” (pra prá, prô etc) são gerais ou  

    não na região?  

w) pronuncias de rúim ou ruím? “múi” ou “múin” por  

    “muito”?  

 

Nota da Pesquisa: no manuscritto Dicção/ romances – notas de pesquisa (MA-MMA-54) 

no arquivo do escritor, há 6 notas de trabalho que que versam sobre a expressão 

“meidia”, são os fólios 61 ao 66.  
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Esboço de texto, fólio 261, anverso 
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Transcrição: 

 

3  

3 – Sintaxe – Dar uma enumeração geral  

            e exemplificação dos brasileirismos  

            sintaxicos da região.  

 

           a) Colocação de pronomes.  

 

           b) exclusão d variação dos pronomes (A): >exclusão d[e]< 

           (“pra mim sentar” por “para eu sentar”  

            etc)  

 

           c) exclusão do pronomes nos verbos refle               (A): ^de^; >refle[xão]< 

           pronominais (‘sente” por “sente-se’, “can-  

           sei muito na viagem” por “me cansei-me” (A): ^me^ 

           etc)  

 

           d) italianismos (“somos em cinco”)  

 

           e) a expressão “maior do mundo” é sistematizada  

            na região como superlarivo, pra significar grandis-  

            simo, “muitíssimo” etc, e não mais como comparati-  

            vo? “dei um sôco maior do mundo que isso êle  

            despenhô todinho que nem jaca”  

 

           f) nas regiões onde persiste o “tu” segunda  

           pessoa do singular, determinar a flexão  

          verbal que acompanha “tu vais” ou  

          “tu vai’; mes idêntica observação mesmo (A): #mes[mo]# 

          entre pessoas cultas, em linguagem  

          desleixadamente expontânea.   

 

           g) obliteração dos possessivos em casos como  

           (“na casa do sr.” (“na sua casa), “na saída (A): >(< 

         o pai dele (A): *o pai dele* 

            Joaquim viu seu pai / viu seu pai) “a pai (A): *seu pai*; > o pai< 

                 já  

           fazenda de você está colonizada” (sua  

          fazenda) etc.  

 

          h) emprêgo de “será” interrogarivo (“Será que  

          vai chover?”)  

 

         i) emprego de “enquanto que” no povo analfabeto  

         j) emprego de “quando senão quando” pra signi-  
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ficar “sulista” de repente. (A): >”sulista”< 

k) emprego de “desque” por “desde que” (A): >emprego de [..] que”< 
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Esboço de texto, fólio 261, verso 
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Transcrição: 

 

k) concordância de coletivos em geral; do  

     coletivo “a gente” de 1ª pessoa (“A gente”)  (A): #a gente#; 

#( )# 
     (“A gente vai com ele”)e da 3ª pessoa (“Aquela gente andam com 

coisa”) 

 

l) lugares-comuns comparativos (“ficou uma  

    fera”, “berou como bizerro desmamado”) es-  

    pecialmente os que de qualquer forma se  (A): >se< 

    apresentem referencias locais ou regionais  

    (“espirito bandeirante”, “cara de mico”)  

  

m) emprêgo do presente do indicativo pelo futuro  

    (“Si você for lá, fecha o tempo” por “fechará o  

    tempo”, “amanhã eu vou na sua casa” por  

    irei a...”; ) “só me caso com ela quando...”; “si me  

    oferecerem um chôpe, recuso).     Outras observações sobre a ausencia 

da noção exata do tempo futuro 

e sua confusão com o presente na 

linguagem popular analfabeta 

A1: +Outras 

observações [...] 

linguagem 

popular 

analfabeta+ 

n) emprego do iniperfeito do indicativo pelo condicio-  

     nal (“Si você fosse lá, fechava o tempo”; “só  

     me casava com ela si...” ) ; “si me oferecessem  (A): #)# 

     um chôpe, recusava”)  

  

o) emprego de analise geral do emprêgo do  (A): >emprego 

de< 

    imperativo; emprêgo do indicativo nos impera-  

    tivos negativos (“ não demora não!”).  

  

p)  
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Esboço de texto, fólio 262, anverso 
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Transcrição: 

 

I  

  

A Lingua Nacional  

  

a) As observações e pesquisas sobre a  

    lingua nacional não devem ser feitas  

    exclusivamente entre pessoas das classes  

    proletarias, entre analfabetos e pessoas  

    rurais. Deve estender-se a todas as  

    classes, até mesmo aos cultos, mas sem-  

    pre na sua linguagem desleixadamen-  

    te espontânea e natural. As observações  

    só não devem se estender aos indivi-  

    duos que timbram em falar certo. ou.  (A): certo >ou<; +.+  

    Ou milhor: tem muita importância em  

    verificar as vezes e apontar as vezes em         (A): verificar #as vezes#; #em# 

    e casos em que mesmo estas pessoas  

    “culteranistas”, por desatenção momentânea  

    pecam contra o português de Portugal e  

    das gramáticas.  

 

Estatuto genético: esboço de texto. 
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Pasta improvisada, fólio 263, anverso 
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Análise documentária: Fonetica Experimental. Pasta improvisada, título em autógrafo no 

anverso a lápis vermelho; no verso autógrafo a lápis azul e vermelho; 1 folha de papel 

almaço (30,3 x 21,9 cm), amarelecida pelo tempo; sinais de oxidação; rasgamentos nas 

bordas; sinal de dobra no centro; escrita ocupando f. 263, f. 268. 263. 

 

Transcrição 

 

Fonetica Experimental 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “Fonetica Experimental”. 

 

Tipo: pasta improvisada. 
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Pasta improvisada, fólio 263, verso 

 

 

 

 

 



1037 

Transcrição: 

 

Boletim 

 

Soc. de 

Etnografia e Folclore 

 

Nota MA: a lápis azul: “Boletim”; a lápis vermelho: “Soc. de/ Etnografia e  Folclore”. 
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Bilhete, recorte de jornal, fólio 264, anverso 
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Análise documentária: bilhete de remetente desconhecido, oferecendo o texto ALTA 

CULTURA PORTUGUESA/ Uma nova instituição ciêntifica/ A fonética experimental – A 

sua actualidade. Artigo extraído do Commercio do Porto; Porto, s. d. Recorte colado em 

folha de papel jornal (30,1 x 21,9); amarelecida pelo tempo; sinais de oxidação; marcas 

de furos devido ao uso de grampo nos cantos superior e inferior esquerdo; rasgamento nas 

extremidades; sinal de dobra no centro; escrita ocupando anverso e verso; f. 264. 

 

Transcrição:  

 

 

ALTA CULTURA PORTUGUESA 

 

Uma nova instituição ciêntifica 

 

A fonética experimental – A sua actualidade 

 

MA/ 2 cols 

 

O nosso illustrado collega “Commercio do Porto”, em 

uma das suas ultimas edições, publicou uma interssan- 

te entrevista, que lhe deu o districto scientista sr. os 

Armando Lacerda, professores da  Universidade de Coimbra. 

Como o assumpto versado é de alto valor scientifico, julga- 

mos opportuno dar-lhe divulgação entre nós, agradendo ao re- 

verando compadre a transcripção que fazemos do oferecido trabalho 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: bilhete, recorte de jornal, escólio, referência bibliográfica. 

 

Nota da Pesquisa: possivelmente, não seja um autógrafo de MA. 
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Bilhete, recorte de jornal, fólio 264, verso 

 

 

 



1041 

Transcrição: 

 

Guardar entre papeis  

 Congresso 

Pra depois de 

 14 julho 

 

Guardar entre 

Papeis de 

Congresso 

Pra depois de 14 julho 

 

Nota MA: 1. a grafite: no anverso: “MA/ 2 cols”; 

2. a grafite: no anverso: traços sobre o texto impresso. 

3. a lápis vermelho: no verso: “Guardar entre papeis/ Congresso/ pra depois de/ 14 

julho”.  

 

Nota da Pesquisa: o congresso e a data aludida por MA no verso do fólio refere-se ao 

Primeiro Congresso Língua Nacional Cantada, realizado entre os dias 7 a 14 de julho de 

1937, em São Paulo. O evento paulistano, sob organização do Departamento de Cultura, 

dirigido na ocasião por Mário, tinha como objetivo principal estabelecer as normas de 

pronúncia da língua nacional cantada, precisamente para o canto erudito. Os congressitas 

escolheram a pronúncia carioca como língua-padrão cantada. Além desta discussão que 

cerceou o congresso, houve sessões ordinárias nas áreas de linguística, musicolologia, 

fonética, fonologia, cujas  pesquisas apresentadas, de vários estados brasileiros, 

trouxeram importantes contribuições. 

 Os Anais do Primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada foi escrito por 

Mário de Andrade e pulicado em: ANDRADE, Mário de. “Anais do Primeiro Congresso 

da Língua Nacional Cantada. Dom Casmurro, nº 15, Ano I, Rio de Janeiro, 19 de agosto 

de 1937, p. 2.  
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Transcrição de terceiro (datiloscrito) do texto, fólio 265, anverso 
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Análise documentária: UMA NOVA INSTITUIÇÃO CIENTIFICA/ A fonética experimental 

– A sua actualidade. Transcrição, de terceiro, do artigo de mesmo título extraído do 

periódico Commercio do Porto; datiloscrito, fita preta e vermelha; rasuras a máquina, 3 

folhas de papel branco (32,1 x 22,2 cm), amarelecidas pelo tempo; sinais de oxidação; 

marcas de furos no canto superior e inferior esquerdo devido ao uso de grampo; sinal de 

dobra no centro; numeradas pelo autor em algarismos arábicos: 2-3; f. 265-267. 
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Transcrição de terceiro (datiloscrito) de texto, fólio 266, anverso 
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Transcrição de terceiro (datiloscrito) de texto, fólio 267, anverso 
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Etiqueta da biblioteca Mário de Andrade, fólio 269, anverso 
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Análise documentária: etiqueta da biblioteca de Mário de Andrade, autógrafo a tinta 

preta, 1 folha de papel com nome impresso de Mário de Andrade (2,2 x 4,4); amarelecida 

pelo tempo; marca de ferrugem devido ao uso de clipe; marca de cola no verso; escrita 

ocupando anverso, f. 269. 

 

Transcrição: 

 

MARIO DE ANDRADE 

B/II/f/9 

 

Verificação:  

BARBOSA, Orestes. Samba: sua história, seus poetas, seus músicos e seus cantores. Rio de 

Janeiro: Livraria Educadora, 1933. (BMA – B/II/f/9) 

 

Nota da Pesquisa: o título apresenta notas marginais, a grafite e a lápis vermelho, que 

não lembram o modo que MA constituia a sua marginália. Na página do rosto do livro há 

assinatura ilegível, a lápis vermelho, possivelmente indicando o primeiro proprietário do 

livro. MA possivelmente adquiriu um livro usado. 

 



1048 

Ficha bibliográfica, fólio 270, anverso  

 

 

 

 



1049 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; datiloscrito, a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (8 x 11,4 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, escrita 

ocupando anverso, f. 270. 

 

Transcrição:  

 

Cours d’interprétation. I 

Cortot, Alfred 

 Cours d’interprétation, recueilli et 

rédigé par Jeanne Theiffry. I, Paris. Li- 

brairie Musicale R. Legouix. 1934. 

      281 p. 

 

B-II-f-9 

 

Este livro pretence á discoteca. Entregue 

em 30-3-943. 

 

Nota MA: a grafite: “Este livro pretence á discoteca. Entregue/ em 30-3-943.” 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 

Nota da Pesquisa: tanto esta ficha bibliográfica quanto as demais (fólio 270-271; 273-

348) não foram datiloscritas por MA. Possivelmente, foram preparadas pelo secretário do 

escritor José Bento Faria Ferraz, o Zé Bento.. 
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Ficha bibliográfica, fólio 271, anverso  
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Análise documentária: ficha bibliográfica; datiloscrito, a fita preta; 1 ficha de papel 

cartão (8 x 11,4 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação; no verso: marca de 

clips enferrujado; escrita ocupando anverso, f. 271. 

 

Transcrição:  

 

Cortot, Alfred 

       Cours d’Interprétation. Recueilli 

et rédigé par Jeanne Thieffy. I, Pa- 

Ris. Librairie Musicale R. Legouix. 1934 

        281 p. 

B-II-f-9 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 

Nota da Pesquisa: esta ficha bibliográfica é repetida. A mesma referência encontra-se no 

fólio anterior (f. 270). 
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Bilhete de Mário de Andrade a Zé Bento, nota de trabalho, fólio 272, anverso  
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Análise documentária: bilhete de Mário de Andrade a José Bento Faria Ferraz, nota de 

trabalho, sem data, autógrafo: a grafite; 1 folha de papel branco destacada de bloco (10,5 

x 6,8 cm); borda superior picotada; amarelecida pelo tempo; sinais de oxidação; marca 

de ferrugem na borda direita devido o uso de clipes; escrita ocupando anverso; f. 272 

 

Transcrição:  

 

Zé  

Tirei E/I/d/63 

do lugar pra 

sempre 

 

Estatuto genético: nota de trabalho. 

 

Tipo: bilhete. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica, indicada pelo código da 

biblioteca de Mário de Andrade em bilhete do escritor a Zé Bento. 

 

Nota da Pesquisa: possivelmente, trata-se de um dos números da Revista do Brasil. A 

hipótese baseia-se na sequência no código transcrito no bilhete que se refere ao local 

indicado para acolher o periódico Revista do Brasil. 
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Ficha bibliográfica, fólio 273, anverso  
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito, a fita preta; 

rasuras a máquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 273. 

 

Transcrição:  

 

BASTOS TIGRE, Heitor  N 

 

Some Latin American Festivals: II Canival in Brazil. 

Bulletin of the Panamerican Unin 1939, LXXIII, 649-51. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 274, anverso  
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito, a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 274. 

 

Transcrição:  

 

BENTO, Waldemar L.   N 

 

A magia no Brasil. Rio, Jornal do Brasil, 1939 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 275, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 275. 

 

Transcrição:  

 

Branco, Joaquim 

 

Festas populares de Sto. Antonio, São João 

e São Pedro. Ano II, junho 1936, p. 217-22 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

BPG: nº 487: BRANCO, Joaquim. “Festas populares de Santo Antonio, São João e São 

Pedro”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, junho, Ano II, volume XXIV, São 

Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1936, p. 217-222. 



1060 

Ficha bibliográfica, fólio 276, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógraf: a grafite, datiloscrito, a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 276. 

 

Transcrição:  

 

BRANDÃO, Alfredo 

    N 

Cronicas alagoanas. – Historia, lendas e etnografia. 

Maceió, Casa Ramalho, 1939 

 

  

temos S39-b-41 

 outro 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 277, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito, a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 277. 

 

Transcrição:  

 

BRANDÃO, Oscar e LINS, Ulisses   N 

 

Exaltação é poesia sertaneja. Recife, Jornal do Co- 

mercio, 1938. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 278, anverso  
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 278. 

 

Transcrição:  

 

Burlamaque, Frederico Leopoldo Cesar 

 O minhocão, o sucurujú, a giboia. In Biblio- 

teca Guanabarense – Trabalhos da Sociedade Velo- 

siana, pags. 17-26. 

 

N. 

SC 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 279, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito, a fita preta; 

rasuras à máquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 279. 

 

Transcrição:  

 

CAMARA CASCUDO, Luis da 

     N 

 Estudos de folclore brasileiro: Mourão, mourão!... 

Rio Grande do Norte, A Republica, 25-V-1939, XLIX, nº 

2450, p. 3. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 280, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso e verso, f. 280.  

 

Transcrição:  

 

Camara Cascudo, Luis da 

       N 

 As testemunhas do Valdivino. Rio, Diário de Noticias, 

 15-I-1939, p.3. 

 

Cascudo, Luis da Câmara 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 280, verso 
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Transcrição:  

 

temos: 

Alma Patricia  

Historias que o tempo leva 

O Malvado de S. Cristovão 

Vaqueiros e cantores:[ilegívell]                     

poetico 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa localizou, parcialmente, as referências bibliográficas indicadas na 

ficha. 

 

CASCUDO, Luiz da Câmara. Alma patricia: critica litteraria. Natal: Atelier Typ. M. 

Victorino, 1921. (BMA – C/II/f/2) 

 

BPG: nº 475: CASCUDO, Luiz da Câmara. Historias que o tempo leva... (da história do 

Rio G. do Norte. São Paulo: Monteiro Lobato, 1924. (BMA – C/II/f/117) 

 

Nota da Pesquisa: os dois livros de Luiz da Câmara Cascudo apresentam dedicatória a 

Mário de Andrade. Alma patricia: “Luiz da Câmara Cascudo/ diz:/Mário de Andrade, ahi 

tem V. o meu/ primeiro livro de [critica?]. Esta esgottado e é o meu remorso. Passi-/ vel 

de corrigenda somente o erro typographico./ Abração/ de quem escreveu.” Historias que o 

tempo leva...: “A Mario de Andrade/ estas mal contadas/ historias/ Luis da Camara 

Cascudo”  
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Ficha bibliográfica, fólio 281, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autótografo: a grafite, datiloscrito: a fita 

preta; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 281. 

 

Transcrição:  

 

CAMPELO, C. Nery 

     N 

Viajens na nossa terra. Rio, Noite, 1938 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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Ficha bibliográfica, fólio 282, anverso 
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Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo: a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasura à máquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais 

de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 282. 

 

Transcrição:  

 

CARDOSO, Lucio     N 

 

Historias da Lagoa Grande. Porto Alegre, Globo, 1939 

temos só alguns romances 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

CARDOSO, Lucio. Historias da lagoa grande. Porto Alegre: Globo, 1939. 



1076 

Ficha bibliográfica, fólio 283, anverso  

 

 

 

 

 



1077 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 283. 

 

Transcrição:  

 

Castro, W. Saint-Clair de 

 O crime do sertanejo. 1923. ? 

 

 

    R 

 

 

    N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1078 

Ficha bibliográfica, fólio 284, anverso 

 

 

 

 



1079 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 284. 

 

Transcrição:  

 

COUTINHO, Eugenio   N 

O vestuario e a moda. Rio, Ministerio da Educação, 

1939 

     ? 

Mandado pedir ao 

 Drummond 

Visto. Não interessa. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

COUTINHO, Eugnio. O vestuario e a moda em face da higiene. Rio de Janeiro: Mistério 

da Educação e Saúde – Serviço de Propaganda e Educação Sanitária, 1939. (BMA – B/Vi/ 

e-op. 25/ 138) 

 



1080 

Ficha bibliográfica, fólio 285, anverso 

 

 

 

 

 



1081 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasura à máquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais 

de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 285. 

 

Transcrição:  

 

DANTAS, Olavo   N 

Sob o céu dos tropicos. – Lendas, aspe[c]tos e curiosi- 

dades do Brasil.Rio, José Olimpio, 1938 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1082 

Ficha bibliográfica, fólio 286, anverso 

 

 

 

 

 

 



1083 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 286. 

 

Transcrição:  

 

DUARTE, Margarida Estrela Bandeira N 

 

Lenda da carnaubeira. Ministerio da Educação, 1939 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 

 



1084 

Ficha bibliográfica, fólio 287, anverso 

 

 

 

 



1085 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasuras à máquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 287. 

 

Transcrição:  

 

Duque Estrada, Ósorio 

 Trovas populares – Conferências literárias. 

Petrópolis, 1907. 

 

Nota: Repetido quási integralmente na conferên- 

cia “Trovas do Norte” – Anais da Biblioteca Na- 

cional, vol. XL, pags, 203-222. 

 

 

       N 

        SC 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1086 

Ficha bibliográfica, fólio 288, anverso 

 

 

 

 

 



1087 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite e a tinta preta, a lápis 

vermelho, datiloscrito a fita preta; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando 

anverso; f. 288. 

 

Transcrição:  

 

EELIS, Elsie Spicer 

         N 

Tales of giantes from Brazil. New York, Dodd, Mead, 

1918. 

179p. 

 

Dá-se referência dêste livro por ser 

em lingua inglêsa. 

 

    incluido 

 

Nota MA: 1: a tinta preta: “Dá-se referência dêste livro por ser/ em lingua inglêsa.” 

2: a lápis vermelho: “incluído”. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1088 

Ficha bibliográfica, fólio 289, anverso 

 

 

 

 



1089 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite e a tinta preta, lápis 

vermelho, datiloscrito: a fita preta; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida 

pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando 

anverso; f. 289. 

 

Transcrição:  

 

EELLS, Elsie Spicer 

       N 

Brazilian fairy book. New York, Fredrerick A. Stokes, 

1926 

193p. 

 

Dá-se referência dêste livro por ser 

em lingua inglêsa. 

 

    incluido 

 

Nota MA: 1: a tinta preta: “Dá-se referência dêste livro por ser/ em lingua inglêsa.” 

2: a lápis vermelho: “incluído”. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1090 

Ficha bibliográfica, fólio 290, anverso 

 

 

 

 

 

 



1091 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, a tinta preta, a grafite, 

datiloscrito: a fita preta; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 290. 

 

Transcrição:  

 

Fleury, Renato Seneca de Sá 

      N 

 Historias do Pai João. – Folclore afro-brasileiro. 

 Cia. Melhoramentos, 1939 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1092 

Ficha bibliográfica, fólio 291, anverso 

 

 

 

 



1093 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasura à máquina, 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais 

de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 291. 

 

Transcrição:  

 

FRANÇA, S.     N 

 

Barra velha. S. Paulo, 1938 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1094 

Ficha bibliográfica, fólio 292, anverso 

 

 

 

 
 

 



1095 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 292. 

 

Transcrição:  

 

Freitas, Joao Alfredo de 

 Supertições e lendas do norte de Brasil. 

Recife, 1884. 

 

 

 

     S C 

  

     N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1096 

Ficha bibliográfica, fólio 293, anverso 

 

 

 

 

 

 



1097 

Análise documentária: ficha bibliográfica;  autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 293. 

 

Transcrição:  

 

GONDIM, J. 

         N 

     Etnografia indigena. Fortaleza 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1098 

Ficha bibliográfica, fólio 294, anverso 

 

 

 

 



1099 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, a lápis vermelho e 

datiloscrito a fita preta; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 294. 

 

Transcrição:  

 

Hague, E.GONDIM, J. 

 Brazilian Songs. Journal of AmaricanFolk-lore 

XXV, nº96, 1912. 

 

 

Revistas  

      incluido 

  SC 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1100 

Ficha bibliográfica, fólio 295, anverso 

 

 

 

 
 



1101 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasuras a lápis, 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de 

oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 295. 

 

Transcrição:  

 

LIMA FIGUEIREDO, Lima 

       N 

 Terras de Mato Grosso e da Amazonia. Rio, Noite, 

 1938 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1102 

Ficha bibliográfica, fólio 296, anverso 

 

 

 

 
 



1103 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 296. 

 

Transcrição:  

 

China, Jose d’Oliveira 

 

 Elementos ciganos na giria brasileira. 

Ano I, set. 1934, V. IV, p. 33-40. 

 (Linguistica) 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

BPG: nº 487: CHINA, José d’Oliveira. “Elementos ciganos na giria brasileira”. Revista 

do Arquivo Municipal de São Paulo, Ano I, setembro, volume IV, São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado, 1934, p. 33-40.  

 



1104 

Ficha bibliográfica, fólio 297, anverso 

 

 

 

 

 



1105 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, rasura a grafite, 1 ficha de 

papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo 

na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 297. 

 

Transcrição:  

 

China, Jose d’Oliveira 

 Elementos ciganos na giria brasileira. Ano 

  V. XII 

I, maio 1935, p. 25-38. 

 (Linguística) 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

BPG: nº 487: CHINA, José d’Oliveira. “Elementos ciganos na giria brasileira”. Revista 

do Arquivo Municipal de São Paulo, Ano I, maio, volume XII, São Paulo: Imprensa Oficial 

do Estado, 1935, p. 25-38.  

 

 



1106 

Ficha bibliográfica, fólio 298, anverso 

 

 

 

 

 



1107 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, rasura a grafite, 1 ficha de 

papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo 

na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 298. 

 

Transcrição:  

 

China, Jose d’Oliveira 

 

 Elementos ciganos na giria brasileira.  

Ano II, junho 35, V. XIII, p. 19-32                              

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

BPG: nº 487: CHINA, José d’Oliveira. “Elementos ciganos na giria brasileira”. Revista 

do Arquivo Municipal de São Paulo, Ano II, junho, volume XIII, São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado, 1935, p. 19-32.  

 



1108 

Ficha bibliográfica, fólio 299, anverso 

 

 

 

 

 

 



1109 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 299. 

 

Transcrição:  

 

China, Jose d’Oliveira 

 

 Elementos ciganos na giria brasi- 

leira. Ano II, julho 35, V. XIV, p. 

15-24 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

BPG: nº 487: CHINA, José d’Oliveira. “Elementos ciganos na giria brasileira”. Revista 

do Arquivo Municipal de São Paulo, Ano II, julho, volume XIV, São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado 1935, p. 15-24.  

 

 



1110 

Ficha bibliográfica, fólio 300, anverso 

 

 

 

 

 

 



1111 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, a lápis vermelho e 

datiloscrito a fita preta, rasura à máquina, 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); 

amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita 

ocupando anverso; f. 300 

 

Transcrição:  

 

Almeida, Silvio de 

 Cancioneiro dos Bandeirantes. Anais do 1º 

Congresso de Historia Nacional, V, pags. 749-771. 

 

 

 incluido 

 

 

   N 

    S C 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “incluído”. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1112 

Ficha bibliográfica, fólio 301, anverso 

 

 

 

 
 

 

 



1113 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 301. 

 

Transcrição: 

 

China, Jose d’Oliveira 

 

 Elementos ciganos na giria brasileira. 

Ano II, agosto 35, V. XV, p. 121-30 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

BPG: nº 487: CHINA, José d’Oliveira. “Elementos ciganos na giria brasileira”. Revista 

do Arquivo Municipal de São Paulo, Ano II, agosto, volume XV, São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado, 1935, p. 121-130. 

 



1114 

Ficha bibliográfica, fólio 302, anverso 

 

 

 

 

 



1115 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 302. 

 

Transcrição:  

 

Lisboa, Pedro de Alcântara 

 Notes sur la race noire et sur la race mulâ- 

tre eu Brésil. Nouv. An. de Voyages, V. sér., II, 

1874. 

 

   N 

    S C 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1116 

Ficha bibliográfica, fólio 303, anverso 

 

 

 

 

 



1117 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso e verso; f. 303. 

 

Transcrição:  

 

MAGARINOS, Domingos   N 

 

 Amerríqua. – Antiguidade da America, do homem ameri- 

cano, da sua cultura e da sua civilização. Rio, Alba, 

1939 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1118 

Ficha bibliográfica,  fólio 303, verso 

 

 

 

 

 



1119 

Transcrição:  

 

... Tropheos 

  2, e, 3, 30 

 



1120 

Ficha bibliográfica, fólio 304, anverso 

 

 

 

 
 



1121 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasura à máquina, 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais 

de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 304. 

 

Transcrição:  

 

Mariz, Celso 

 Através do Sertão. 1910 1910?  

 

    R 

 

 

    N. T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1122 

Ficha bibliográfica, fólio 305, anverso 

 

 

 

 

 



1123 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 305. 

 

Transcrição:  

 

Matias Olímpio 

 Festas populares piauienses. “Litericultura”, 

III, 1913. 

 

 

    R 

 

 

    N. T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1124 

Ficha bibliográfica, fólio 306, anverso 

 

 

 

 
 

 



1125 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 306. 

 

Transcrição:  

 

Martins, Alvaro 

Guia do Caipoeira ou ginástica brasileira 

          Rio, 1885. 

 

 Nota: Foi publicado anonimamente 

 

                                          R 

 

 

                                           N.T.  

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1126 

Ficha bibliográfica, fólio 307, anverso 

 

 

 

 

 

 



1127 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 307. 

 

Transcrição:  

 

Matos, R. J. da Cunha 

 Intinerário do Rio de Janeiro ao Pará e Mara- 

nhão, pelas províncias de Minas gerais e Goiás. 

1836. 

                                         R 

 

 

                                           N.T 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1128 

Ficha bibliográfica, fólio 308, anverso 

 

 

 

 



1129 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 308. 

 

Transcrição:  

 

Mascarenhas, Aníbal (Viriato Padilha) 

 Os roceiros- Histórias e lendas do sertão. 

 

1927 

 

 

                                         R 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 



1130 

Ficha bibliográfica, bilhete, fólio 309, anverso 

 

 

 

 
 

 



1131 

Análise documentária: ficha bibliográfica; bilhete, autógrafo de MA: a grafite, a lápis 

vermelho e datiloscrito a fita preta; rasuras a grafite, 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 

cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita 

ocupando anverso; f. 309. 

 

Transcrição:  

 

 Ze Bento fazer ficha 

Moraes, Raimundo 

 O meu dicionário de cousas da Amazônia. Rio, 

1931. completar indicações bibliográficas 

 

Eliminado  incluído 

A obra contem numerosas indicações 

De ordem folclorica, expostas sem o 

menor método, nem intenção documental. 

 

    S-14-C-72 e 73 

     2ª fila 

 

 

Nota MA: 1. a grafite: rasuras na ficha, nota de trabalho e indicação da biblioteca de 

Mário de Andrade: “S-14-C-72- e 73/ 2ª fila” 

2. a lápis vermelho: “Zé Bento fazer ficha/ “incluido”. 

 

Estatuto genético: nota de trabalho, ficha bibliográfica. 

 

Tipo: bilhete a Zé Bento, referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº 202: MORAES, Raymundo. O meu diccionario de cousas da Amazonia. Rio de 

Janeiro: Brasil Alba Officinas Graphicas, 1931, volume I. (BMA: F/I/b/9) 

 

BPG: nº 202: MORAES, Raymundo. O meu diccionario de cousas da Amazonia. Rio de 

Janeiro: Brasil Alba Officinas Graphicas, 1931, volume II. (BMA – F/I/b/10) 



1132 

Ficha bibliográfica, fólio 310, anverso 

 

 

 

 
 

 



1133 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 310. 

 

Transcrição:  

 

Mota, Otoniel 

Selvas e choças. 1922.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1134 

Ficha bibliográfica, fólio 311, anverso 

 

 

 

 

 



1135 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; ficha de papel cartão (7,6 

x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; 

escrita ocupando anverso; f. 311. 

 

Transcrição:  

 

Oliveira, Jose Joaquim Machado d’ (Briga- 

   deiro) 

 

Brasileirismos. Ano II, junho 1936, V. 

XXIV, p. 118-130. Com uma introdução  

por Ancântara Machado. 

 

Brigadeiro Machado d’Oliveira: 1790-1867 

  (Linguistica) 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

OLIVEIRA, José Joaquim Machado d’(Brigadeiro). “Brasileirismos”. Revista do Arquivo 

Municipal de São Paulo, Ano II, junho, volume XXIV, São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado, 1936, p. 118-130. 



1136 

Ficha bibliográfica, fólio 312, anverso 

 

 

 

 

 



1137 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 312. 

 

Transcrição:  

 

Oliveira e Sousa 

 Piraquaras. 1921.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1138 

Ficha bibliográfica, fólio 313, anverso 

 

 

 

 
 



1139 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 313. 

 

Transcrição:  

 

Osório, Jerônimo 

 Ana Rosa. 1920.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1140 

Ficha bibliográfica, fólio 314, anverso 

 

 

 

 

 



1141 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 314. 

 

Transcrição:  

 

Penalva, Gastão 

 Patescas e marambáias. 1924.? 

 

 

                                         S C 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1142 

Ficha bibliográfica, fólio 315, anverso 

 

 

 

 

 

 



1143 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 315. 

 

Transcrição:  

 

Pereira da Costa, Francisco Augusto 

 Obras completas. Recife, 1824. 

  

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1144 

Ficha bibliográfica, fólio 316, anverso 

 

 

 

 

 



1145 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 316. 

 

Transcrição:  

 

Pinheiro, Galdino Fernandes 

 Narrativas brasileiras. 2ª. ed.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1146 

Ficha bibliográfica, fólio 317, anverso 

 

 

 

 

 

 



1147 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 317. 

 

Transcrição:  

 

Pires, Antônio Vieira 

 Querência. 1925.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

PIRES, Vieira. Querencia (contos regionaes). Porto Alegre: Edição da Livraria do Globo, 

Barcellos, Bertaro & Cia., 1925. (BMA – f/I/b/46) 

 



1148 

Ficha bibliográfica, fólio 318, anverso 

 

 

 

 

 

 



1149 

Análise documentária: ficha bibliográfica;autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 318. 

 

Transcrição: 

 

Pires, Cornélio 

 Tragédia cabocla? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1150 

Ficha bibliográfica, fólio 319, anverso 

 

 

 

 

 

 



1151 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 319. 

 

Transcrição:  

 

Pires, Heliodoro, padre 

 A Iracema paraibana – Lenda de Potira. 1917. 

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1152 

Ficha bibliográfica, fólio 320, anverso 

 

 

 

 

 

 



1153 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 320. 

 

Transcrição:  

 

Polly, Alfredo 

 Os boruns – Recordações selvagens. 1908.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1154 

Ficha bibliográfica, fólio 321, anverso 

 

 

 

 

 

 



1155 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 321. 

 

Transcrição:  

 

Portinho, Odilon Mota 

O elemento negro e sua influência em nossa 

formação. Rio, 1929. 

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1156 

Ficha bibliográfica, fólio 322, anverso 

 

 

 

 

 

 



1157 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 

rasura à maquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais 

de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 322. 

 

Transcrição:  

 

Porto-Alegre, Apolinário 

 O creoulo dos pastores. 1875. 

 

 

 

                                         S C 

 

 

                                           n.t 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1158 

Ficha bibliográfica, fólio 323, anverso 

 

 

 

 
 

 



1159 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 323. 

 

Transcrição:  

 

Amaral, Braz do 

 As tríbus negras importadas – Estudo etnogra- 

fico, sua distribuição regional no Brasil – Os  

mercados de escravos. Anais do 1º Congresso de 

História Nacional, II, pags. 663-693. 

 

 

                                         W 

 

 

                                           P Anais 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1160 

Ficha bibliográfica, fólio 324, anverso 

 

 

 

 



1161 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 324. 

 

Transcrição:  

 

AMERICANO DO BRASIL, I. J.  n 

Lendas e encantamentos do sertão. S. Paulo, Ed. e 

Publ. Brasil, 1938 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 



1162 

Ficha bibliográfica, fólio 325, anverso 

 

 

 

 
 

 



1163 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 325. 

 

Transcrição:  

 

AMORIM, Antonio Brandão de 

 

Lendas em nheêngatu e em português. Rev. do Inst. 

Hist. e Geog. Bras. C (1926-1928), 9-475  

 

 

    C6 – C25 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

AMORIM, Antonio Brandão de. “Lendas em nheêngatu e em portuguez”. Revista do 

Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo 100, vol. 154, 2º de 1926, Rio de 

Janeiro: Imprensa Nacional, 1928, p. 9-475. (BMA: C/I/b/10) 

 

P. 302  

Nota MA: a grafite: autógrafo à margem esquerda: “membi, juntamente com traço 

vertical, a lápis vermelho, destacando trecho. 

“XIX Kukuhy” 

[...] 

“25 – Já de tarde, contam, todos ouviram tóque alegre de memby para as bandas 

d’aquella gente feia. 

26 – A filha do tuhixaua sentiu logo alegre o coração quando ouviu o toque bonito d’essa 

memby, perguntou a seu pae: 

27 – Pahica, é certo será que esta gente tem costumes feios. 

28 – Eu penso que não, repara como seu tóque é bonito, faz alegre o coração da gente. 

29 – Seu pae respondeu: 

30 – Nudá, quando eu era ainda moço muita moça endoudeci com o tocar da minha 

memby. 

31 – Assim agora és tu, ouviste a memby d’aquella gente, teu coração fez logo zih!, já 

pensas que é mentira a fala do pajé.” 

[...] 

 

Nota da Pesquisa: possivelmente o vocábulo destacado, “memby”, faz alusão às pesquisas 

de MA para o Dicionário musical brasileiro. 



1164 

Ficha bibliográfica, fólio 326, anverso 

 

 

 

 

 

 



1165 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 326. 

 

Transcrição:  

 

As cavalhadas. (Resenha) Ano II, 

Junho 1935, V. XIII, p. 169-71. 

 Sorocaba 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

“As cavalhadas”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, Ano II, junho, volume XIII, 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1935, p. 169-171. 



1166 

Ficha bibliográfica, fólio 327, anverso 

 

 

 

 

 



1167 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 327. 

 

Transcrição:  

 

Ayrosa, Plinio 

 

 Caboclo. Ano II, junho 1935, 

V. XIII, p. 67-70. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº 487: AYROSA, Plinio. “Caboclo”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 

Ano II, junho,vol. XIII, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1935, p. 67-70. 

 



1168 

Ficha bibliográfica, fólio 328, anverso 

 

 

 

 

 



1169 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 328. 

 

Transcrição:  

 

Ayrosa, Plinio 

 

 Arapuca, Ano I, set. 1934, V. IV, 

p. 47-9. 

 

  (Linguistica) 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº487: AYROSA, Plinio. “Arapuca”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 

Ano I, setembro,volume  IV, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1934, p.47-49. 

 



1170 

Ficha bibliográfica, fólio 329, anverso 

 

 

 

 

 

 



1171 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 329. 

 

Transcrição:  

 

Ayrosa, Plinio 

 

 Capão. Ano II, junho 1936, V. 

XXIV, p. 131-36. 

 

  (Linguística) 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº487: AYROSA, Plinio. “Capão”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 

junho, Ano II, vol. V, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1936, p. 131-136. 



1172 

Ficha bibliográfica, fólio 330, anverso 

 

 

 

 

 

 

 



1173 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 330. 

 

Transcrição:  

 

Ayrosa, Plinio 

 

 Pererecar. Ano I, maio 1935, V. XII, p. 

63-5 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº 487: AYROSA, Plinio. “Pererecar”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 

maio, Ano I, vol. XII, 1935, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, p. 63-65. 

 



1174 

Ficha bibliográfica, fólio 331, anverso 

 

 

 

 
 

 

 



1175 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite; 1 ficha de papel cartão 

(7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte 

inferior; escrita ocupando anverso; f. 331. 

 

Transcrição:  

 

Ayrosa, Plinio 

 

 Pururúca. Ano II, julho 35, V. XIV, 

p. 57-8 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº 487: AYROSA, Plinio. “Pururúca”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 

julho, Ano II, vol. XIV, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado, 1935, p. 57-58. 

 



1176 

Ficha bibliográfica, fólio 332, anverso 

 

 

 

 

 

 

 



1177 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, rasura a grafite; 1 ficha de 

papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo 

na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 332. 

 

Transcrição:  

  

Ayrosa, Plinio 

 

 Coinára. Ano II, agosto 35,  

V. XV, p. 143-4                                       a1: 131-65 

 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

BPG: nº 487: AYROSA, Plinio. “Coivára”. Revista do Arquivo Municipal de São Paulo, 

agosto, Ano II, vol. XV, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1935, p. 143-144. 

 



1178 

Ficha bibliográfica, fólio 333, anverso 

 

 

 

 
 



1179 

Análise documentária: ficha bibliográfica;autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta: 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 333. 

 

Transcrição:  

 

Querino, Manuel 

O colono preto como fator da civilização bra- 

sileira. 

 

Baía, 1918 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1180 

Ficha bibliográfica, fólio 334, anverso 

 

 

 

 

 

 



1181 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta: 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 334. 

 

Transcrição:  

 

Quezada, Luis Dantas 

  Glosas sertanejas. 4ª. ed. correta e muito 

aumentada. Fortaleza, 1925. 

 

 

                                         R 

 

 

                                           n.t. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1182 

Ficha bibliográfica, fólio 335, anverso 

 

 

 

 

 

 



1183 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta: 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 335. 

 

Transcrição:  

 

Reis, Jaime 

  Etnologia paranaense. 

 

 

                                         S C 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1184 

Ficha bibliográfica, fólio 336, anverso 

 

 

 

 

 



1185 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, a lápis vermelho e 

datiloscrito a fita preta, rasuras à máquina; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); 

amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita 

ocupando anverso; f. 336. 

 

Transcrição:  

 

RIBEIRO, João                                                    n 

 

 O elemento negro; historia, folclore, linguistica. 

Introd. e notas de Joaquim Ribeiro. Rio, Record, 1936. 

237p. 

 

 

    incluido 

 

Nota MA:. a lápis vermelho: “incluido”. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1186 

Ficha bibliográfica, fólio 336, verso 

 

 

 

 



1187 

Transcrição:  

 

temos: 

 

Folk. lore 

 



1188 

Ficha bibliográfica, fólio 337, anverso 

 

 

 

 
 



1189 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, a lápis vermelho e 

datiloscrito a fita preta; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, 

sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 337. 

 

Transcrição:  

 

Rosa, Francisco Luis da Gama 

 Costumes do povo nos nascimentos, casamentos 

e enterros. Anais do 1º Congresso de História 

Nacional, V, pags. 737-746. 

 

   N       incluido 

    P 

 

Nota MA: a lápis vermelho: “incluido”. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1190 

Ficha bibliográfica, fólio 338, anverso 

 

 

 

 

 

 

 



1191 

Análise documentária: ficha bibliográfica;autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 338. 

 

Transcrição: 

 

 

Silvio Júlio 

 Terra e povo do Ceará. Rio, 1936. 

 

 

                                         S C 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação:  

JULIO, Sílvio. Terra e povo do Ceará. Rio de Janeiro: Livraria Carvalho Editora, 1936. 

(BMA – C/II/e/76)  



1192 

Ficha bibliográfica, fólio 339, anverso 

 

 

 

 

 

 



1193 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 339. 

 

Transcrição:  

 

Sousa, Alberto 

O chapéu do lobisomem. S. Paulo, 1926,? 

 

 

                                         R 

 

 

                                           N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1194 

Ficha bibliográfica, fólio 340, anverso 

 

 

 

 
 

 

 



1195 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, a lápis vermelho e 

datiloscrito a fita preta, rasuras a grafite; 1 ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); 

amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca de furo na parte inferior; escrita 

ocupando anverso; f. 340. 

 

Transcrição:  

 

Teixeira, Múcio 

      Rio de Janeiro, 

Os gauchos. 1920-1921. Iº vol., 2ª ed., Leite 

 Ribeiro & Maurillo, 1920. [palavra rabiscada] 

 Traz as pags. 41-61 um “Cancioneiro gaúcho”, 

coleção de quadras populares colhidas no Rio 

Grande so Sul. 

     

    incluido 

Inclusão a decidir 

 

C-2-e-16 a 16 

 

Nota MA. a lápis vermelho: “incluído”. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1196 

Ficha bibliográfica, fólio 341, anverso 

 

 

 

 



1197 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 341. 

 

Transcrição:  

 

Teófilo, Rodolfo 

Cênas e tipos. 1919.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1198 

Ficha bibliográfica, fólio 342, anverso 

 

 

 

 

 

 



1199 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 342. 

 

Transcrição:  

 

Teófilo, Rodolfo 

Dansa do Fogo. 1923.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1200 

Ficha bibliográfica, fólio 343, anverso 

 

 

 

 

 



1201 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 343. 

 

Transcrição:  

 

Teófilo, Rodolfo 

Maria Rita. 1897.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          n.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1202 

Ficha bibliográfica, fólio 344, anverso 

 

 

 

 

 

 

 



1203 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 344. 

 

Transcrição:  

 

Vargas, Neto, Manuel 

Joá. 1927 ? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1204 

Ficha bibliográfica, fólio 345, anverso 

 

 

 

 

 



1205 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 345. 

 

Transcrição:  

 

Vasconcelos, Carlos 

 Os desherdados. 1921. ? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1206 

Ficha bibliográfica, fólio 346, anverso 

 

 

 

 

 

 



1207 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 346. 

 

Transcrição:  

 

Várzea, Virgílio 

Mares e campos. 1895.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: 

VERGARA, Pedro. Terra impetuosa. Porto Alegre: Livraria do Globo, Barcellos Bertaso 

& Cia, 1927. (BMA – A/II/e/72) 



1208 

Ficha bibliográfica, fólio 347, anverso 

 

 

 

 

 



1209 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 347. 

 

Transcrição:  

 

Vergara, Pedro 

Terra impetuosa. 1927.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 

 



1210 

Ficha bibliográfica, fólio 348, anverso 

 

 

 

 

 

 



1211 

Análise documentária: ficha bibliográfica; autógrafo a grafite, datiloscrito: a fita preta; 1 

ficha de papel cartão (7,6 x 12,5 cm); amarelecida pelo tempo, sinais de oxidação, marca 

de furo na parte inferior; escrita ocupando anverso; f. 348. 

 

Transcrição:  

 

Viana, Godofredo 

Terra de ouro. Rio, 1935.? 

 

 

                                         R 

 

 

                                          N.T. 

 

Estatuto genético: ficha bibliográfica. 

 

Tipo: referência bibliográfica, escólio. 

 

Verificação: a pesquisa não localizou a referência bibliográfica indicada na ficha. 
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