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ABSTRACT: This study is centered on Émile Nelligan's poetic work. It raises 
reflexions on quebeckan writer's dealing of the most recurrent adjectives in his poetry, 
in an attempt to characterize the written production of the mentioned author, by means 
of the preferential vocabulary in his poetics writings. 
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0. Nelligan e a lista de vocábulos 
 
 Émile Nelligan (1879-1941) é um clássico na história literária do Quebec, 
província canadense de língua francesa. Influenciado pelo parnaso francês e, depois, 
pelo Simbolismo, seus poemas são a primeira manifestação de uma modernidade 
poética na literatura quebequense. Distancia-se de seus compatriotas, procurando fazer 
da poesia uma aventura em si. É marcante, em seus poemas, a extrema sensibilidade no 
que tange às emoções, reforçando o caráter subjetivo e imaginário de sua obra, em que 
prevalece a expressão dos estados íntimos por meio dos quais a realidade é percebida: 
melancolia, angústia, desalento, exaltação, suspiros, sonhos, etc. 
 Isso é corroborado pelo levantamento de vocabulário1 de seus escritos 
poéticos: através das palavras, que delatam a obsessão de um escritor, o poeta explicita 
sua estética bem como sua concepção de mundo. O vocabulário – substantivos, 
adjetivos, verbos, etc. – denota uma forte densidade e uma intensidade calculada. 
 Para este trabalho, optamos por abordar, na obra de Émile Nelligan, os 
adjetivos,2 cuja lista dos mais recorrentes apresentamos a seguir, tal como foi levantada: 
 
Grand (81, 6°), vieux (60, 12o), noir (59, 14°), blanc (41, 20°), beau (38, 22°), funèbre 
(36, 27o), triste (33, 29°), ancien (27, 39o), plein (26, 41°), doux (25, 43o), bon (23, 50o), 

                                                                         
1 Ver, na bibliografia, a referência a RAMOS, N. L. A expressão do sonho em Emiliano Perneta e 
Émile Nelligan . 
2 Os números entre parênteses indicam, em primeiro lugar, a freqüência de cada vocábulo, quer 
dizer, o número de ocorrências deste vocábulo no corpus  estudado, e, em seguida, a classificação 
em relação à lista final dos mesmos (incluídos substantivos e verbos), obtida por ordem de 
freqüência decrescente do número de ocorrências. Descartamos os vocábulos com número de 
ocorrências inferior a 5 ao longo da obra, por consideramos que um número menor de ocorrências 
não seja representativo, no contexto estudado, a ponto de alterar sua caracterização. 
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étrange (22, 53°), mort (22, 54o), rose (21, 57o), jeune (19, 67o), fou (18, 71o), éternel 
(16, 86o), fané (16, 87o), bleu (15, 98°), blond (15, 99°), céleste (15, 100°), froid (15, 
101o), gai (15, 102o), joyeux (14, 109o), long (14, 110o), morne (14, 111o), pauvre (14, 
112o), petit (14, 113o), pur (14, 114o), sombre (14, 115o), brun (12, 143o), divin (12, 
144o), funéraire (12, 145o), lointain (12, 146o), tel (11, 157o), cher (10, 178o), deux (10, 
179o), épars (10, 180o), frais (10, 181o), gris (10, 182o), massif (10, 183o), clair (9, 203o), 
maint (9, 204o), mystérieux (9, 205o), pâle (9, 206o), profond (9, 207o), seul (9, 208o), 
solennel (9, 209o), vague (9, 210o), affreux (8, 242o), bizarre (8, 243o), défunt (8, 244o), 
haut (8, 245o), intime (8, 246o), lent (8, 247o), lourd (8, 248o), mélancolique (8, 249o), 
muet (8, 250o), mystique (8, 251o), pareil (8, 252o), piqué (8, 253o), solitaire (8, 254o), 
vingt (8, 255o), sublime (8, 256o), calme (7, 298o), clos (7, 299o), fleuri (7, 300o), 
glauque (7, 301o), glorieux (7, 302o), hanté (7, 303o), immense (7, 304o), triomphal (7, 
305o), vert (7, 306o), chaste (6, 354o), familier (6, 355o), fier (6, 356o), las (6, 357o), 
latent (6, 358o), mauvais (6, 359o), morose (6, 360o), nocturne (6, 361o), nouveau (6, 
362o), pâli (6, 363o), piquant (6, 364o), quelque (6, 365o), rêveur (6, 366o), vaste (6, 
367o), vespéral (6, 368o), amer (5, 430o), angélique (5, 431o), astral (5, 432o), errant (5, 
433o), fort (5, 434o), infernal (5, 435o), lugubre (5, 436o), lunaire (5, 437o), méchant (5, 
438o), monotone (5, 439o), pensif (5, 440o), rauque (5, 441o), roux (5, 442o), sonore (5, 
443o), tendre (5, 444o), vide (5, 445o), vierge (5, 446o). 
 
1. Os adjetivos na obra do poeta 
 
 Segundo Denis & Sancier-Chateau (1994:02), uma das funções primordiais dos 
adjetivos qualificativos é caracterizar de maneira subjetiva bem como traduzir a posição 
do enunciador, quer emitindo um julgamento de valor, quer expressando sua 
afetividade. É dentro dessa concepção que abordaremos nosso trabalho. 
 Uma simples leitura inicial da extensa lista precedente já nos faz perceber que 
há uma forte presença de adjetivos cujos traços mais fortes são pessimismo, 
negativismo, imagens escuras, pesadas, o que vai de encontro a outros estudos que 
fizemos da obra de Nelligan, cuja tônica realmente é a que acabamos de afirmar. Boa 
parte desses adjetivos tem a função explícita de intensificar as imagens evocadas, como 
é o caso de "grand" em alguns exemplos abaixo:3 

La grande majesté de la nuit qui murmure (1992:17) 

Grand Régénérateur, sous ta pure et vaste aile 
Toute une ère est groupée. En ton vers de vermeil (1992:23) 

Foulons mystérieux la grande allée oblique; (1992:32) 

En la grand'chambre ancienne aux rideaux de guipure, (1992:35) 

Quel fut ce grand soupir de tristesse infinie (1992:114) 

A lista é enorme, visto que detectamos 81 vezes a presença deste vocábulo na 
obra de Nelligan – sendo o 6o vocábulo mais empregado –; poderíamos pensar em um 
                                                                         
3 As citações de trechos de poemas são todas da edição de 1992 da obra poética de Nelligan 
presente na Bibliografia. 
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maneirismo destituído de sentido, mas na verdade esse emprego extenso reforça as 
imagens apresentadas pelo poeta. A amplificação das cenas põe em relevo a visão 
pessimista e niilista latente nos escritos desse autor: tristeza, desalento, decepção, 
desgosto, paisagens sombrias, são uma constante, que encontram reforço em um número 
considerável de adjetivos do mesmo padrão e que se combinam em múltiplos exemplos: 

Vous tombez au jardin de rêve où je m'en vais, 
Où je vais, les cheveux au vent des jours mauvais. (1992:43) 

Je me figure encor ces grands salons muets (1992:92) 

Et nos âmes, depuis cet horrible moment, 
Gardaient de ce cercueil de grandes terreurs sourdes; (1992:169) 

 Numa linha parecida de ênfase, exagero e intensificação, Nelligan mostra uma 
nítida preferência por adjetivos que têm um traço comum – além da abstração – ligado à 
virtuosidade, à glorificação, à elevação, à busca de pureza: "éternel" (16), "céleste" (15), 
"pur" (14), "divin" (12), "massif" (10), "profond" (9), "solennel" (9), "haut" (8), 
"mystique" (8), "sublime" (8), "glorieux" (7), "immense" (7), "triomphal" (7), "fier" (6), 
"vaste" (6), "infernal" (5), "fort" (5). Tem-se a impressão de que o poeta deseja 
transcender, sair desse mundo em que há tanto sofrimento, desilusão, mágoa. 

Sublime Alighieri, gardien des cimetières! 
Le blason glorieux de tes œuvres altières, (1992:150) 

Le tombeau glorieux de son vers dans pareil 
Sois un excerpt tombal au Charles Baudelaire. (1992:175) 

Il se dresse sublime en ses robes spectrales. (1992:45) 

Contemplez par les yeux levés de l'Ostensoir 
Le Mystique, l'Élu des aubes éternelles! (1992:152) 

Comme un royal oiseau, vautour, aigle ou condor, 
Je rêve de planer au divin territoire, 
De brûler au soleil mes deux ailes de gloire 
À vouloir dérober le céleste Trésor. (1992:79) 

Voici qu'elles se sont toutes agenouillées 
Au mystique repas qui leur descend des cieux, (1992:118) 

C'est une poésie aussi triste que pure 
Qui s'élève de lui dans un tourbillon d'or. (1992:209) 

Ce front noirci du hâle infernal de l'abîme, (1992:150) 

 É inegável uma presença muito forte de religiosidade, outro traço marcante da 
obra nelliganiana. Da mesma forma tudo o que acabamos de tratar tem uma estreita 
ligação com a morte, que veremos mais adiante. 
 Uma presença forte, como já vimos ao tratarmos de "grand", são adjetivos 
como "funèbre" (36), "triste" (33), "mélancolique" (8), a que se podem acrescentar 
"mort" (22), "funéraire" (12), "défunt" (8), bem como "étrange" (22), "fou" (18), 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1042-1047, 2004. [ 1044 / 1047 ]



"pauvre" (14), "mystérieux" (9), "affreux" (8), "bizarre" (8), "glauque" (7), "hanté" (7), 
"amer" (5), "lugubre" (5). Na ação do artista de Nelligan, o aspecto triste e decadente 
das imagens é intensificado pelo encadeamento dos versos finais: 

J'ai le rêve de faire aussi des vers célèbres, 
Des vers qui gémiront les musiques funèbres 
Des vents d'automne au loin passant dans le brouillard. (1992:216) 

 Nelligan parece venerar a morte e tudo o que a ela se refere, a noite, a lua, a 
escuridão, o cemitério, um universo decadente e pessimista no qual ele parece se 
comprazer, e as cenas com ambientes depressivos, profunda tristeza, imagens sombrias 
se repetem: 

Le prêtre prononça des oraisons étranges 
Pour cette âme enroulée aux doigts des Mauvais Anges, (1992:188) 

Il rejoindrait mes choses mortes 
Si j'en avais mains assez fortes (1992:192) 

Voici venir les tristes frères 
Vers la cellule où tu te meurs. (1992:121) 

J'ai grandi dans le goût bizarre du tombeau, 
Plein de dédain de l'homme et des bruits de la terre, 
Tel un grand cygne noir qui s'éprend de mystère, 
Et vit à la clarté du lunaire flambeau. (1992:168) 

J'aurai surgi mal mort dans vertige fou 
Pour murmurer tout bas des musiques aux Anges 
Afin de retourner et mourir dans mon trou. (1992:161) 

Triste comme un son mort, close comme un vieux livre, (1992: 203) 

 Ao que acabamos de assinalar podemos acrescentar "vieux" (60) e "ancien" 
(27) que se contrapõem facilmente a "jeune" (19) e a "nouveau" (6) pelo grande número 
de ocorrências na obra do poeta quebequense. 

Como se percebe até agora, a adjetivação na poesia de Nelligan é reveladora 
das marcas que assinalamos, demonstrando a importância do tipo de abordagem feita a 
partir do vocabulário para a caracterização de uma obra literária. Os adjetivos, nesse 
caso, têm um papel dos mais destacados, posto que eles cumprem com exatidão sua 
função de acrescentar a outra palavra uma precisão de sentido. Ainda que, conforme 
Denis & Sancier-Chateau (1994:01), saibamos que adjetivos são inaptos a serem 
empregados sozinhos, congregados numa lista como a que apresentamos e, portanto, 
formando uma massa significante, podemos ter uma idéia do tipo de autor com que 
tratamos (no caso: Nelligan). 
 Constatando a força dos adjetivos de tendência negativa no autor estudado, 
vemos o sono ("sommeil", em francês) identificado com a própria morte, confirmado 
pela pesada e sinistra adjetivação que o acompanha: 

En toi, ressuscité du funèbre sommeil, 
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Passait le grand vol blanc du Cygne des phtisiques. (1992:101) 

Que les bruits du cristal éveillent nos aïeux 
Du grand sommeil de pierre où s’entasse leur groupe. (1992:222) 

Dors Chopin! Que la verte inflexion du saule 
Ombrage ton sommeil mélancolique et beau, (1992:174) 

 Em relação à presença de adjetivos relacionados a cores,4 vemos que "noir" 
(59) e "blanc" (41) são as duas mais recorrentes. Isto se deve, principalmente, a certas 
tendências da poesia de Nelligan em que a presença de uma interioridade negra, 
dolorosa e doentia se casa bem com uma presença marcante de religiosidade, elementos 
da liturgia cristã, idealizações e busca de pureza. Mas a presença escura se faz notar 
muito forte, por meio não só de "noir", mas de "brun" (12) e "gris" (10), trazendo uma 
nota dissonante e negativa, uma sensação de perda definitiva, de tristeza: 

Cloches des âges morts sonnant à timbres noirs 
Et les tristesses d'or, les mornes désespoirs, 
Portés par un parfum que le rêve rappelle, (1992:131) 

Les spectres sur le promenoir 
S'ébattent en défilés gris. (1992:75) 

La Nuit embrasse en paix morte les boulingrins, 
       Tissant nos douleurs aux ombres brunes, 
Tissant tous nos ennuis, tissant tous nos chagrins, (1992:32) 

 Outra vertente intensificada pela adjetivação refere-se à solidão do artista, ao 
seu drama interior, contrariamente a outra vertente já vista (em que o poeta quer expor 
ao mundo seus desejos e sentimentos). Os adjetivos representativos desta tendência são 
vários e reforçam a expressão da melancolia e da angústia de viver: "seul" (9), "intime" 
(8), "muet" (8), "solitaire" (8), "clos" (7), "familier" (6), "latent" (6). Eis um exemplo, 
reforçado por outros adjetivos que só aprofundam o sentimento negativo: 

Or, devant qu'il se fût fait tard, je vous quittai, 
Mais jusqu'à l'aube errant, seul, morose, attristé, 
Contant ma jeune peine au lunaire mystère, (1992:99) 

J'ai la douceur, j'ai la tristesse et je suis seul (1992:161) 

 Da mesma forma, como apontou Landry (1998:49), um bom número de seus 
poemas se reportam a cenas interiores: o lirismo privilegia os locais fechados, 
microcosmos isolantes, que impedem a entrega ao devaneio: 

J'ai toujours adoré, plein de silence, à vivre 
En des appartements solennellement clos, (1992:203) 

Au jardin clos, scellé, dans le jardin muet (1992:46) 

Restons en intime pourpris, 
                                                                         
4 Já tratamos do cromatismo em Nelligan em comunicação apresentada no 50o Seminário do GEL. 
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Comme cela, sans dire ou voir... (1992:75) 

 Nessa atmosfera fechada, o poeta vive sua amargura, sua dor, seu desejo de 
fuga: é o seu sonho, como preconizava o Simbolismo, mas ele o torna seu, digno de sua 
própria busca pessoal. 
 
2. Considerações para a obra de Nelligan 
 
 A impressão que se tem ao se contemplar pela primeira vez a lista de adjetivos 
apresentada não é desmentida à medida que seguimos analisando a poesia de Nelligan: 
os adjetivos realmente evidenciam as características negativas, disfóricas e sombrias tão 
presentes nos escritos do poeta quebequense. 
 O eu poético, em Nelligan, sofre, sente-se oprimido, foge para a noite, para a 
arte, para a poesia, para o seu mundo imaginário, refugia-se no sonho, tenta escapar à 
dura realidade que o sufoca, oprime e persegue. Os adjetivos confirmam esta leitura, 
que traz à tona a tônica da obra nelliganiana, com o seu lirismo exacerbado e sua 
interioridade negra e dolorosa. 
 Se Nelligan é pessimista, é sombrio, as imagens que emprega nem por isso 
deixam de ser belíssimas, pungentes, intensas, mostrando o poeta que ele é, que soube, 
na sua curta vida de artista, manejar o verso e a palavra para produzir uma obra que, até 
hoje, encanta a quem nela penetra. 
 
 
RESUMO: Centrado na obra de Émile Nelligan, poeta canadense de expressão francesa, 
o presente estudo levanta reflexões sobre o emprego dos adjetivos mais recorrentes da 
poesia deste escritor quebequense, em uma tentativa de caracterizar a produção escrita 
do autor estudado por meio do levantamento do vocabulário preferencial de seus 
escritos poéticos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Simbolismo; vocabulário; adjetivo. 
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