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0. Introdu ção 

Escrever bem é muito mais do que estar adequ ado às normas g ramaticais, é 
optar co m precisão nas es colhas das palavras, das construçõ es, da ri ma, do ritmo , en fi m, 
é es colher co m justeza a construção de u m pensamento para que este alcance o  efeito 
pretendido. E esse é o  universo da Estilística. Esse t rabalho procu ra fazer u ma análise 
dos procedimentos discursivos em u m excerto do romance O coron el e o lobisomem de 
José Cândido de Carvalho , publicado em 1970 p ela editora José Oly mpio , em que o 
narrador relata seu encontro co m u m lobiso mem. Alguns aspectos da linguagem usada 
pelo autor serão veri ficados, como o  valor expressivo das pal avras  es colhidas na 
construção  do texto, o  sentido dessas  palavras , o uso  da linguagem figurad a e a 
pluralidade dos meios  de expressão, en fim, as escolhas  feitas  pelo escritor p ara que 
conseguisse d ar sentido ao  seu  texto. 

Este trabalho tem por objetivo fazer um levantamento dos recursos estilísticos 
emp regados no excerto do ro man ce O coronel e o lobisomem de José Cândido de 
Carv alho (1970), levando em conta as teorias sobre a Estilística. Os aspectos an alisados 
serão os valores expressivos das palav ras es colhidas, o uso da linguagem figu rada, a 
pluralidade dos meios de expressão. A intenção é mostrar como a escolha do autor p ara 
produzir o  texto está ajustada com o  produto fin al. Para o leitor, fica cl aro o universo 
descrito, os fatos parecem i magens, as personagens são construíd as por meio de 
palavras  que lhes revelam a personalidad e, o texto  ganha fo rma e s entido, estilo e al ma. 
Ainda que aparentemente empírico , este trab alho tenta fazer as duas perguntas sugeridas 
por Marouzeau (apud Melo, 1976: 48): qual foi a intenção do autor? Qual será a 
impressão do d estinatário?  
 
1. Persp ectiva teórica. 

O texto é resultado de u m dispositivo estruturado de regras e de relações e cabe 
ao leitor reconhecer as unidades que co mpõem essa estrutura e que possibilitam essas 
relaçõ es. Na leitura de u m texto é i mportante não só identificar o sentido de uma pal avra 
ou de u ma expressão , mas reconhecer o v alor exp ressivo que estes procedi mentos 
possuem em u m enunci ado.  

Segundo Lap a (1998: 5) “um vocábulo pode suscitar uma in finidade de 
i magens e idéias que abranjam todos os domínios do pens amento e da vida” , e isso é o 
que pode ser chamado  de valor expressivo que as  palav ras possu em. 

Muitas palavras trans mitem em su a estrutura imagens visuais e táteis; outras, 
porém, recebem representações qu e nad a têm a ver co m seu s entido real, assumem u m 
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significado esp ecial , estão envolvidas em um universo impressionista, afetivo, que exige 
mais do que a si mples  codi ficação, exige associação , analogia, ainda que muitas vezes 
ilógicas, mas  que trazem à express ão ou palav ra usada um sentido inteligível . Esse 
fenô meno é d eno min ado d e p arafantasia e sua aplicação  literária recebe o no me de 
linguagem figurada. 

Bally agrup a as expressões figurativas em três divisões: as das i magens 
concretas, sensíveis e i maginativas; as imagens afetivas; as imag ens mortas . A diferen ça 
entre elas consiste no modo co mo são apreendid as. As concretas pela imaginação, as 
afetivas  pelos s enti mentos e as mort as são  as  que exigem u ma operação  intelectu al.  

Escolher ajustadament e u ma pal avra entre tantas outras para expri mir 
exatament e o que se quer, é uma questão de estilo. Ainda mais quando se trata de fazer 
u ma escolha d entro de u ma série de p alavras que têm signi ficaçõ es comuns .. 

O provincianismo na linguagem pod e ser reconhecido co mo o fenômeno 
lingüístico de exp ressão  próprio da linguagem popul ar e serv e para dar autenticidad e a 
u m enun ciado . Se u m es critor retrat a personagens do  campo, é coerente que lhes 
coloque na bo ca u ma linguag em própria desse meio so cial. Para Lap a (1998: 63) “a 
linguagem popular, quer citadina, quer regional, é sempre u ma preciosa min a para quem 
souber cavar n ela com acerto”.  

Tamb ém considerado u m recurso estilístico, a evocação, segundo Mello (1976, 
p. 219) consiste em pôr nos  diálogos palavras ou expressões ou construçõ es próprias 
de uma região, de uma categoria ou de uma classe social. O efeito alcançado co m este 
recu rso também é o d a aut enticidade e veracid ade.  
 
2. An álise 

No excerto an alisado, o  narrado r relata seu encontro com um lobisomem. U m 
encontro um tanto inusitado e que, para ser descrito, requ er pal avras , expressões que 
estejam em harmonia com a situação rel atada. O ambient e em que se p assa a estória de 
José Cândido de Carv alho, é o ambiente rural, evo cado várias vezes e de diversas 
man eiras no texto. Para conseguir esse ajustamento ent re os recursos expressivos e o 
fato a ser narrado, o autor lança mão de diversos mecanis mos que são muito mais 
perceptíveis, explicados e interp retados pela Estilística que por qualquer outra ciência 
da linguagem. 

Comecemos pela escolha léxica feita p ara que o  autor pudesse referir-se ao 
personag em lobisomem e o valor expressivo revelado n as palav ras escolhidas.  
Encontramos as seguintes referências: figurão de cachorro , uma peça de vinte pal mos de 
pêlo e raiva, peste. Ness e percurso, a inten ção é d emonstrar o grande perigo  que o 
lobisomem represent ava. O medo que um ser desse é capaz d e causar precisa ser 
revelado n as palavras usadas,  por isso o uso das hipérboles: “ uma peça de vinte pal mos 
de pêlo e raiva”; “ ciscava o chão de soltar terra e macega no longe de dez braças ou 
mais”.  Quando a intenção do  autor é demonstrar a suposta coragem do  coronel ao 
enfrentar o bicho, este passa a ser referido no texto co mo “o penitente”, “o 
asso mbrado”, “o galhofista”, e quando o autor parece querer justificar a atitude do 
coronel em não en frentar o ani mal, a referên cia feita ao lobiso mem volta a s er algo que 
amedronta: “ aquele par de bras as”.  
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Ao referir-se ao n arrador, encontramos primeiramente a marca social dad a pelo 
nome característico de famílias aristocráticas , no me po mposo, di fícil, extenso: 
“Ponciano de Azeredo Fu rtado”. Em seguida, a referência à posição social deste 
personag em “ coronel de âni mo des enfreado ”, e para marcar a esp erteza do personag em 
como  justificativa de sua atitude final d e não  en frent ar o  lobisomem, o autor refere-se 
ao personagem co mo “ sujeito especial em lobiso mem”.   

Percebe-se qu e na descrição ou referên cia à figura do lobisomem, o autor 
também reco rre a p alavras d e uso co mu m, pois o bicho é típico do imaginário popular: 
“ figurão de cachorro”, “ peste”, “ o assombrado”, p alavras que povoam o universo 
folclórico do  qual a figu ra do lobiso mem faz part e. Na referênci a ao co ronel, 
personag em de posição soci al marcada como superior, o que o diferencia das pessoas 
que geral mente contam estórias folclóricas  nas qu ais ap arecem figuras  de s eres 
estranhos (lobo + ho mem), a seleção lexical tem outro critério “coronel de âni mo 
desen freado”, “sujeito especial”. Aqui se veri fica a opção do autor, que precisa es colher 
as palavras ad equadas levando em conta o universo que quer representar e quer que seja 
reconhecido p elo leitor. 

E mbora todas as expressões usadas para designar os personag ens lobiso mem e 
coronel foss em d e significados co muns identifi cáveis p elo leitor, o trabalho do autor 
consistiu em adequar cada referência feita a eles a uma determin ada situação descrita na 
estória: o pavor normal causado pela figura do bicho, a insigni ficância do ani mal frente 
à coragem do narrado r, e por últi mo o reconheci mento do perigo causado pela figura 
folclórica, o que justificaria a atitude final do coronel . E m cada situação u ma seleção 
lexical elaborada. 

A metáfora usada no trecho “dei um pulo d e cabrito”, quer rev elar a agilidade 
do narrador que afirma en frentar o lobisomem. A di mensão da d esproporção entre o 
tamanho  e as forças dos dois oponentes “figurão de cachorro” e “ cabrito”, é ressaltada 
na escolh a dos su fi xos –ão/-ito. Em seguida, t em-se u m eu femismo usado pelo escritor 
para mostrar u ma coragem qu e o narrador si mul a ter, um medo qu e qu er ocultar, mas 
que é desvelado n a construção da frase:“ Por descargo de consciên cia, do que n em 
carecia, chamei os santos de que sou d evocioneiro ”. Aqui tamb ém se percebe qu e a 
i magem do coron el está vinculada ao meio rural em qu e vive, no qual as palavras 
“ carecia”, “santos”, “ devocioneiro”  são de uso co mu m nesse ambiente, é a recorrência 
ao region alis mo ou p rovincianismo co mo recu rso estilístico que p rovoca o efeito de 
autenticidade do personag em coron el que quer ap arent ar a imagem de u m homem não 
preso a estas convenções religiosas “ em presença de tal apelação”, mas reco rre a elas no 
momento de perigo , no mo mento do  medo que insiste em ocultar. Pode-se dizer que o 
recu rso usado nessa p assagem pod e também ser chamado de evocação , pois traz para o 
enunciado  termos p róprios usados por pessoas  que mo ram no sertão. 

A palavra “brabento” chama a atenção pela constru ção, pois fog e a regra da 
gramática no rmativa, porém, total mente coerente co m a narrativa que descreve u m 
ambient e rural em que o su fixo “-ento” é próprio do uso popular e qu e está na boca de 
u m co ronel qu e parece julgar-se sup erior aos outros, inclusive ao lobiso mem. Segundo 
Lapa (1998, p.93 ) é nos sufixos  que a descarga das  paixões  se dá com maior energia.  
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No trecho  “era trabalho d e gelar qu alquer cristão qu e não levasse o no me d e Ponciano 
de Azeredo Fu rtado”, o uso do  vocábulo gelar está perfeitamente adequado à situação. 
Sinônimos co mo  amed rontar, assustar, não t eriam tant a expressividade e força como a 
palavra “ gelar”. Ainda há na es colha desta palav ra u ma outra possível explicação. Na 
seqüência da fras e, o n arrador afirma “ qualquer cristão”, o que não era o s eu caso,, ele 
não era u m cristão qu alquer, era um coronel, de nome po mposo,  e a expressão “ gelar” 
está em harmonia co m “cristão qualquer”. Se estivesse referindo-s e diretamente a sua 
pessoa, o narrador provavel mente escolh eria outra pal avra que não revelasse tanto pavor 
diante da figura do bicho , pois “ gelar” tem o  valor expressivo mais fo rte do que 
amedrontar, assustar, carreg a consigo u ma intensificação maior de medo. E é essa a 
idéia, o medo que aquela figura trans mitia poderia “ gelar” qualquer um qu e não tivesse 
o no me po mposo do narrado r.  

A prosopopéia também é u m outro recurso que aparece no texto . “ Dos olhos do 
lobisomem pingav a labareda...” e “ Sabichão, ch eio de voltas e negaças, deu ele de 
executar macaqui ces qu e nunca cuidei que u m lobiso mem pud esse fazer”. Nestes dois 
trechos duas intenções di ferentes. A pri meira é de demonstrar a cena apavorante que 
estava diante do narrador; já quando o mes mo se refere ao ani mal como sabich ão, 
percebe-s e na fal a do coronel u ma suposta corag em, um destemor diante da cena. As 
duas situações atribuem atitudes hu manas que não são co mumente relacionad as à figura 
do lobisomem. O uso deste recurso acentua o caráter humorístico do texto que prepara o 
leitor para u m grande con fronto  entre u m s er amedrontador e um ser humano  normal, 
entre a força e a esperteza, e que terá coerência co m o des fecho hu morístico e irônico do 
texto. A palav ra “ sabichão”  consiste no  uso da gíria popular, us ada em u m mo mento 
em que o coronel passava a imagem de descontração , caract erística do uso deste recurso 
estilístico, novamente a evo cação d e uma exp ressão de uso popular. 

Ao nomear o  lobisomem po r “ aquele par de brasas” que “ espiava aqui e lá na 
esperança de que eu pensasse ser u ma súcia deles e não u ma pessoa sozinha”, a intenção 
é mostrar o grand e perigo que ronda o coronel “brasas”, po rém, um perigo ingênuo 
“ espiava aqui e lá” que quer enganar o esperto coronel. O contraste entre a exp ressão 
usada no início e a seqüência da frase traz ao cont exto novamente u m to m inusitado, 
pois o leitor não espera que um lobisomem tenh a a p reo cupação d e eng anar o co ronel. 
Novamente, o uso da personificação, do contraste entre a figura do ani mal e sua atitude 
e da sinonímia para referi r-se ao bicho, recursos que alcan çam um efeito de constru ção 
de sentido de humor, d e qu ebra de expectativa por parte do  leitor. 

A expressão “galhofista” para referir-se ao lobiso mem, traz novamente a 
i magem d estemid a que o coronel tem do bicho. O uso do su fixo – ista tem v alor de 
desprezo: 
 
 Os sentimentos que vulgarment e agitam a nossa alma e que se resum em, 
afinal, no amor e na aversão que manifestamos de ordinários pelas coisas e pelas 
pessoas, reflet em-s e perfeitamente em alguns dos sufixos. (Lapa, 1998:  93) 
 

E m contraposição d enomina-se “ coronel de âni mo desen freado”, en fi m, 
designações que criam efeitos de estranhamento e que chamam a atenção do  leitor, 
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despertam-lh e suposições que espera ver con cretizadas na seqüênci a da narrativa, 
levando-o a u ma curiosidade natural em saber o desfecho do caso.  

A anáfora usada no final do texto “No alto da figueira estava, no alto da 
figu eira fiquei”, revela mais  que u ma si metria da frase, propõ e ao l eitor o fazer 
interpretativo.  A superioridade dada pela pal avra “alto” confirmam a personalidade do 
coronel: altivo, orgulhoso, esperto o suficient e para não cair na armadilha boba  “ sujeito 
especial em lobiso mem  co mo eu não iria cair em armadilha de pouco pau”, en fi m, a 
esperteza ven ce a força, o cab rito ágil se põe no alto de uma figueira e engana “ uma 
peça de vinte e pal mos  de pêlo e raiva”.  
 
3. Conclusão 

Segundo Lapa (1998, p. 1) as  palavras são as principais portadoras da id éia 
ou do sentimento , traduzem a  realidade com mais viveza, d espertam enfim imagens 
mais fortes.  O excerto do ro mance de Jos é Cândido de Carvalho  é um b elo exemplo da 
feliz escolha d essas p alavras, e co mo em u m jogo , cada u ma del as, em cada mo mento 
da narrativa, cump rem o papel de expressar, com veracidade, o que querem represent ar, 
seja por meio dos valores expressivos que cad a u ma possui, seja pelo sentido próprio ou 
figurado que lhes é atribuído, seja pela pluralidade dos meios de expressão , tudo isto, 
recu rsos que o autor us a para  trans mitir uma mensag em, narrar u m fato , cri ar a ficção, 
fazer-se entender pelo  seu  destinatário. 

A perfeita harmonia entre a escolh a dess es recursos  estilísticos e o enunciado 
concreto é que permite ao leitor des frutar de u m texto, reconh ecer o seu valor estético, e 
faz do autor u m ho mem de estilo, mas não um homem qualquer, mas somente o homem 
de personalidade que faz as es colhas ad equadas em u m universo lingüístico para atingir 
o seu obj etivo.  

 
RESUMO: Este trabalho faz u m lev antamento dos recursos estilísticos empregados no 
excerto do ro man ce O coronel e o lobisomem de Jos é Cândido de Carvalho (1970) e 
tem como emb asamento teórico  a Estilística. A intenção é mostrar co mo a es colha do 
autor para produzir o texto está ajustada com o  produto fin al. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Estilística; Literatura; O coronel e o lobisomem; José Candido 
de Carvalho. 
 
ANE XO.   
O coron el e o  lobisomem (José Candido de Carv alho). 
 

De repent e, rel emb rei estar em noite de lobiso mem – era sexta-feira. 
(...) Já u m estirão  era and ado, quando, numa roça de mandioca, adveio aquela 

figurão de cachorro, u ma p eça de vinte pal mos de pêlo e raiva (...) Dei u m pulo de 
cabrito e prep arado estava para a guerra do lobisomem. Por descargo de consciên cia, do 
que nem carecia, ch amei os  santos d e qu e sou devocion eiro: 

-São  Jorge, Santo  Ono fre, São José! 
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E m p resen ça de t al ap elação, mais brabento apareceu a peste. Ciscava o chão 
de soltar terra e macega no longe d e dez braças ou mais. Era trabalho de gelar qu alquer 
cristão qu e n ão levasse o  no me de Ponci ano de Azeredo Furt ado. Dos olhos do 
lobisomem pingava lab ared a, em risco de contaminar de fogo o verdal adjacente. Tanta 
chispa largav a o penitente qu e u m caçador d e paca, estando em distância d e bo m 
respeito, cuidou que mo mato estivesse ardendo . Já nessa altura eu tinha pegado a 
segurança de u ma figu eira e lá em ci ma, no galho mais fi rme, aguardav a a d eliberação 
do lobisomem. Garruch a engatilhada, só pedia que o asso mbrado desse franquia de tiro. 
Sabidão , cheio de voltas e negaças, deu ele de executar macaquice que nunca cuid ei que 
u m lobiso mem pud esse fazer. Aquele par de brasas espiav a aqui e lá na esperança de 
que pensasse ser u ma súcia deles e não u ma pesso a sozinha. O que o galho fista queria é 
que eu, coronel de âni mo d esen freado, fosse p ara o b arro den egrir a farda e d eslustrar a 
patente. Sujeito especial em lobiso mem co mo eu não i a cair em armadilha de pouco 
pau. No alto da figueira estava, no alto d a figu eira fiquei.  
(Rio d e Janeiro , José Olympio, 8ª  ed . 1970, p . 178-179 )  
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