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 Um dos principais problemas enfrentados pelo escritor e o tradutor literário no  

Brasil é o grande fosso que separa a língua escrita, regida pela norma culta, e o português 

falado em situações informais. Mesmo as pessoas que têm instrução superior utilizam no 

seu dia-a-dia um idioma falado que é muito diferente do português que usam quando 

redigem um relatório ou mesmo quando escrevem uma carta. A situação chega a 

aproximar-se do fenômeno da diglossia, em que — como ocorre nos países de fala alemã 

— se fala um dialeto em casa e outro na sala de aula, no púlpito ou na televisão. Só que, 

no nosso caso, não se trata de uma diferença de dialetos, que são variantes locais de um 

mesmo idioma, e sim de uma diferença de registros, variantes de um idioma determinadas 

não pela geografia, mas pela situação do ato de fala, em particular o grau de formalidade 

da situação. Diferenças de registro existem em todas as línguas, mas a distância que 

separa os registros formais dos coloquiais varia de um idioma para o outro; no caso do 

Brasil, essa distância é imensa. As discrepâncias entre o registro formal e o informal do 

português brasileiro se dão em todos os níveis — não apenas no do vocabulário, como era 

de esperar, mas também no plano bem mais crucial da sintaxe. Qualquer tentativa de 

reproduzir na escrita o português falado no Brasil esbarra em sérios problemas: a 

repugnância dos leitores quando se deparam no texto escrito com marcas de oralidade, 

percebidas como “erros de português”; a dificuldade de reproduzir na escrita o registro 

falado, por haver uma associação automática entre o ato de escrever e a utilização de um 

registro mais formal e por não terem os brasileiros um conhecimento consciente das 

formas que eles próprios empregam quando falam. A conseqüência disso é que a grande 

maioria dos escritores e tradutores literários brasileiros não consegue escrever diálogos 

que sejam ao mesmo tempo verossímeis como língua falada e satisfatórios como literatura. 

 Para dar um exemplo das dificuldades envolvidas, tome-se a questão das formas 

de segunda e terceira pessoas do singular, em particular no modo imperativo. Para a 

grande maioria dos falantes que vivem na região Sudeste do Brasil, qualquer que seja seu 

nível de escolaridade, o pronome de tratamento mais usado para se referir ao interlocutor é 

“você”, o qual, segundo a norma padrão, está associado às formas da terceira pessoa do 

singular. Porém o pronome possessivo “teu”, historicamente associado a “tu”, é tão 

empregado quanto “seu” quando se está usando “você”, e como pronome objeto “te” é de 

longe a forma mais empregada. Frases como “Você leu o livro que eu te emprestei?” ou 



“A caneta que você está usando é tua?” são produzidas por falantes cultos em situações 

do cotidiano. Para os habitantes da região mais populosa do Brasil, portanto, várias 

formas historicamente associadas à segunda e à terceira pessoas convivem com perfeita 

naturalidade na mesma estrutura sintática.

 A utilização das formas de segunda e de terceira pessoas torna-se ainda mais 

complexa no modo imperativo. Na fala coloquial do Sudeste, a grande maioria dos verbos 

é utilizada no imperativo na forma da segunda pessoa, mesmo quando a forma de 

tratamento é “você”. Assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em boa parte de Minas 

Gerais, usa-se normalmente “pára” e não “pare”, “come” e não “coma”, “sobe” e não 

“suba”. Com alguns verbos básicos — principalmente “ser” e “estar” — as formas de 

terceira pessoa, “seja” e “esteja”, continuam sendo usadas; com exceção desses casos, 

porém, elas só aparecem em situações formais. Mesmo num momento de indignação, no 

plenário, o parlamentar exclamará: “Cale-se! Vossa Excelência deve aguardar a hora 

apropriada de manifestar-se!” Mas em sua própria casa, ralhando com o filho, esse mesmo 

deputado ou senador dirá “cala a boca!” O uso das formas alternativas do imperativo e 

dos pronomes associados à segunda e à terceira pessoas é regido por uma complexa trama 

de fatores sociais, emocionais e ambientais, e a grande maioria dos escritores e tradutores 

literários não domina todas as variáveis envolvidas. Isso explica por que mesmo escritores 

e tradutores competentes tantas vezes põem falas artificiais e inverossímeis nas bocas de 

seus personagens.

 Sob esse aspecto, Nelson Rodrigues se destaca como o escritor moderno brasileiro 

que melhor emprega as estruturas sintáticas da língua coloquial. Analisemos a utilização 

das formas de imperativo na primeira cena do primeiro ato de O beijo no asfalto. Três 

personagens estão em cena: o delegado Cunha, o detetive Aruba e o repórter Amado 

Ribeiro. O delegado está profundamente irritado com o repórter, que há pouco publicou 

uma matéria sensacionalista na qual o acusa de cometer uma atrocidade (que, aliás, de fato 

ocorreu). Assim, quando o detetive lhe comunica a chegada de Amado, Cunha reage com 

uma indignação tremenda, e de início nem permite que o repórter diga o que tem a dizer. 

Amado, porém, é um cínico completo, e ignora todas as ofensas que lhe são dirigidas. Ele 

vem propor a Cunha a publicação de uma outra matéria sensacionalista que terá o efeito 

de desviar a atenção do público da atrocidade recente. Pouco a pouco o repórter consegue 

convencer o delegado a participar desse jogo sujo. No decorrer da cena, a postura de 

Cunha passa, com algumas oscilações durante o percurso, de um ódio mortal disfarçado 
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de indignação moral para um apaziguamento que o coloca no mesmo nível de canalhice 

de Amado. Boa parte da força dramática e do efeito de verossimilhança da cena provém 

da perfeita utilização das marcas de oralidade, em particular das duas formas de 

imperativo empregadas no Rio de Janeiro. Sempre que quer se colocar numa posição de 

superioridade moral, o delegado Cunha conjuga o imperativo na forma padrão de terceira 

pessoa; mas quando abandona seu falso pedestal de homem honrado vítima de um 

repórter sem escrúpulos e assume sua verdadeira natureza corrompida, automaticamente 

se vale das formas cotidianas de segunda pessoa. Amado, por sua vez, não tenta se fazer 

passar por outra coisa que não o canalha que é, e por isso utiliza quase sem exceção o 

imperativo de segunda pessoa.

 Examinemos o texto da peça. Na abertura da cena, o detetive Aruba avisa Cunha 

da chegada de Amado. Na intimidade de sua sala de trabalho, Cunha usa 

sistematicamente as formas imperativas de segunda pessoa: “Arubinha, olha. [...] Diz a 

ele, ouviu?”. Assim que Amado entra em cena, porém, Cunha passa a se comportar como 

um homem de bem indignado, e exclama: “Retire-se!”, empregando a variante formal de 

terceira pessoa. O cínico Amado imediatamente retruca com um imperativo de segunda 

pessoa: “Cunha, um momento! Escuta!” Cunha, do alto de seu pedestal, insiste na 

variante formal: “Saia!” (p. 92). Mas no momento em que Aruba tenta puxá-lo pelo braço 

para que ele não se atraque com o repórter, Cunha dirige-se para seu subordinado usando 

a forma de segunda pessoa: “Tira a mão!” Esse imperativo coloquial, o primeiro 

pronunciado por Cunha na presença de Amado, assinala o momento em que a máscara do 

delegado começa a rachar. Ele passa a dirigir-se ao repórter num tom muito mais íntimo: 

“Escuta aqui. Ou será que você.[...] Então, você me espinafra!” Sempre coerente, Amado 

prossegue: “Ouve, Cunha!”. Logo adiante, numa fala indignada, Cunha utiliza duas vezes 

o possessivo de segunda pessoa, muito embora tenha acabado de tratar o outro de “você”: 

“Estou besta, besta! com o teu caradurismo! [...] Por tua causa, o chefe me chamou!” É na 

fala seguinte que Amado usa, pela primeira e única vez em toda a cena, um imperativo de 

terceira pessoa: “Cunha, deixe eu falar!” Logo em seguida, porém, retoma a variante 

coloquial: “Ó Cunha, sossega!”. A essa altura, Cunha já passou a utilizar as formas 

coloquiais, nivelando-se a Amado; sua postura de honradez ofendida manifesta, no 

entanto, uma última recaída. Sentindo que Amado o tem em suas mãos, o delegado 

“desmorona-se em cima da cadeira” (p. 93), conforme especifica a rubrica, e ainda tenta 

mais uma vez subir no pedestal: “(Ofegante, quase sem voz) — Suma!”.
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 Mas sua capitulação é irreversível, e a partir daí praticamente desaparecem as 

marcas de formalidade da fala de Cunha; há apenas mais uma ocorrência de imperativo de 

terceira pessoa (“Não pense que”, p. 93). O delegado foi derrotado pelo jornalista, e 

chafurda na mesma canalhice que ele. O triunfo da canalhice é assinalado pelo 

predomínio das formas coloquiais nas falas de ambos os personagens; quando a cena 

termina e eles selam sua aliança — “AMADO — [...] Eu e você, nós dois, Cunha. 

CUNHA [...] — Nós dois?” (pp. 94-5) — não há mais qualquer diferença entre os 

registros empregados pelo repórter e pelo delegado. Assim, o naufrágio da postura de 

indignação moral de Cunha é expresso tanto pelo conteúdo semântico de suas palavras 

quanto pelas formas gramaticais por ele empregadas.

 Uma parte considerável da força poética e dramática do teatro de Nelson 

Rodrigues reside na maestria com que o autor utiliza os diferentes registros do português 

falado. Muitas vezes o que provoca o riso no leitor ou na platéia é precisamente a 

percepção — não de todo consciente — de que o que se acaba de ler ou ouvir reproduz 

uma nuança sutilíssima da fala carioca. Não se está dizendo, é claro, que o espectador faz 

uma análise semelhante à apresentada aqui no momento em que assiste à peça. Mas tal 

como mesmo quem nunca estudou música percebe quando um instrumento está 

perfeitamente afinado, não é preciso conhecer linguística para captar o modo impecável 

como Nelson Rodrigues utiliza estruturas mais ou menos formais, conforme o que é 

exigido pela situação emocional do personagem em cada momento. Uma das marcas dos 

grandes artistas é sua capacidade de tomar o que em mãos menos hábeis é um obstáculo e 

transformá-lo num recurso estilístico valioso. Para tantos escritores e tradutores brasileiros, 

o abismo entre o registro formal e o informal do português é uma constante fonte de 

problemas; Nelson Rodrigues, porém, utiliza precisamente essas discrepâncias linguísticas 

para emprestar às falas de seus personagens uma nota de verossimilhança que 

pouquíssimos outros escritores brasileiros conseguem atingir.

(publicado em Ácaro, no 2, junho de 2003)
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