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RESUMO: Este trabalho é um estudo do uso do Enjambement na estrutura sintática de textos
poéticos pioneiros na poética Grega, Francesa, Portuguesa e Brasileira. O objetivo é analisar
como a ruptura sintática do verso interfere para a compreensão do mesmo, pois o
transbordamento sintático interrompe a sequência do discurso poético, fator que compromete
a significação do verso. Estudar o termo Enjambement, conhecido por Candido e outros
críticos por Cavalgamento, implica na realização de um estudo diacrônico e sincrônico, pois
traz à tona questões históricas do termo, considerando que este é amplamente usado na
produção poética desde os primórdios da historiografia literária até a poesia contemporânea.
Para o presente estudo fez-se um levantamento conceitual e teórico do termo nas bibliografias
de Moisés 2004, Goldstein 1999, Backtin 2006, Bowra 1958, Foucault 2008, entre outros.
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ABSTRACT: This paper is a study of the use of syntactic structure in enjambement pioneers
poetic texts in poetic Greek, French, and Brazilian Portuguese. The aim is to analyze how the
syntactic break the back interferes to understanding the same as the syntactic overflow
interrupts the sequence of poetic discourse, a factor that affects the meaning of the verse.
Studying the term enjambement, known for Candido and other critics for thrust, involves
performing a diachronic and synchronic study because raises unpleasant historical issues of
the term, considering that this is widely used in poetic production since the dawn of literary
historiography to contemporary poetry. For the present study we carried out a conceptual and
theoretical survey of the term in the bibliographies of Moses, 2004, Goldstein 1999 Backtin
2006 Bowra 1958 Foucault, 2008, among others.
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INTRODUÇÃO

Os estudos linguísticos aplicados em obras literárias surgiram com Roman Jakobson com seus
estudos estruturalistas. Desde então vários estudos tem sido desenvolvidos envolvendo o
campo da Linguística e da Literatura. Para Jakobson, a poética é “parte do campo da
linguística” (EAGLETON, 2006, p.147), por isso sempre deve ser estudado fazendo analogia,
afinal estudar a linguagem literária é estudar a composição das formas linguísticas que
compõem o texto literário.

A linguagem literária, assim como os recursos que constitui a literariedade de uma obra, tem
sido alvo de muitas discursões. E é nessa perspectiva, que este trabalho será desenvolvido,
pois trará para a discussão um estudo linguístico aplicado à literatura, uma vez que seu objeto
de estudo será a sintaxe dos poemas, mais especificamente o uso de um recurso sintático na
construção poética denominado Enjambement, investigando as consequências que esse
processo, de transbordamento sintático, causa na construção semântica e na cadência do
texto poético, e em que ele contribui para a literariedade desse tipo de texto.

O pivô para realização de tal estudo é a necessidade de realizar uma abordagem que estude a
construção sintática dos versos poéticos a fim de compreender o processo de criação literária,
tendo como ênfase o enjambement que é um recurso que favorece a literariedade,
provocando efeitos rítmicos, sonoros e visuais ao poema. Este estudo visa contribuir com a
crítica literária para novas abordagens acerca de criação poética, e auxiliar ao
desenvolvimento de futuras análises de poemas.

É relevante para o estudo, fazer um recorte histórico do surgimento do enjambement no
percurso da produção literária, especificamente a produção poética, pontuando que embora o
termo Enjambement tenha surgido na França, o recurso já era notado nas primeiras epopeias
clássicas de Homero, Ilíada e Odisséia, e usado também na França no séc. XI, como é
percebido no poema épico A Canção de Rolando, e em Portugal desde o século XV na cantiga
Ribeirinha, de Paio Soares de Taveiró, e no Brasil desde a publicação da Prosopopéia de Bento
Teixeira.

A conceitualização do termo, apresentada neste trabalho, tem respaldo nas contribuições de
estudiosos e críticos literários que vem se debruçando sobre os estudos literários, e mais
especificamente desse recurso estilístico.

No entanto, é importante frisar que embora o presente artigo trate das formas sintáticas que
compõe o texto poético, não se pode esquecer que, mesmo sendo um estudo de cunho
sintático, o poema é uma arte, e como afirma Michael Foucault, em sua obra Arqueologia do
Saber, a arte tem normatividade própria. (FOUCAULT, 2008, p.46)

CONCEITUANDO ENJAMBEMENT

Antes de conceituar enjambement, é importante trazer o conceito de verso, uma vez que
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ambos estão estritamente ligados, no sentido em que o conceito deste é comprometido com a
ocorrência daquele.Para Norma Goldstein, verso é “a unidade rítmica em cujos limites se
acham as unidades de sentido de que se compõe o poema” (GOLDSTEIN,1999, p.5). Massaud
Moisés entende verso como a sucessão de sílabas ou fonemas que formam unidade rítmica e
melódica, que pode corresponder ou não a uma linha do poema (MOISÉS, 2004, p.465). Com
base nessa definição, é falho considerar o verso como cada linha que consta no poema, pois
nem sempre a unidade de sentido (unidade sintática) coincide com os limites de uma linha
poética, pois há casos em que são obrigados a se ligarem ao “verso” ou “linha” seguinte do
poema, ocasionando uma pausa, dividindo a unidade de sentido em “duas ou mais linhas
poéticas”, ou um verso do outro. Esse fenômeno recebe o nome francês de enjambement,
que, segundo Massaud Moisés é:

o transbordamento sintático de um verso em outro: a pausa final do
verso atenua-se, a voz sustem-se e a última palavra da linha conecta-se
com a primeira da seguinte estabelecendo a ruptura da cadencia
determinada pela simetria dos segmentos ou gerando a mudança rítmica
da estrofe (MOISÉS, 2004, p.143).

.

A palavra, proveniente da França, integra inicialmente o vocabulário da Crítica Literária. Ao
ser traduzido para as línguas inglesa e portuguesa, usa-se o mesmo termo. Em inglês é
substituído por expressões do idioma, tais como: run-on lines, run- 0n verse, unstopped ou
weak ending, que em português significa, rodado em linhas, de gerência em verso,
desimpedirão final ou fraco. Em língua portuguesa, geralmente é usado palavras como:
encadeamento, cavalgamento, transbordamento, quebra do verso, et. (MOISÉS, 2004,
p.143).

Ao definir o termo enjambement, Goldstein 1999, afirma que é a construção sintática especial
que liga um verso ao verso seguinte para completar o seu sentido e por isso é incompleto
quanto ao sentido e quanto à construção sintática, porém, com relação à métrica, a autora
afirma que, ritmicamente, ele tem todas as sílabas poéticas, e, se for verso regular, poderá
ter rima. E afirma ainda que surge, portanto, uma espécie de choque entre o som, que é
completo, a organização sintática e o sentido, ambos incompletos, resultando em certa tensão
no poema, produzindo uma relação bastante complexa entre esses níveis, causando
ambiguidade de sentido (GOLDSTEIN,1999, p.41), e interferindo na compreensão da
significação do verso.

Em relação a isso Bakhtin, 2006, afirma que “a significação pertence a um elemento ou
conjunto de elementos na sua relação com o todo” (BAKHTIN,2006, p.134), partindo disso,
pode-se dizer que o enjambement, ou a ruptura do verso, faz com que os elementos
linguísticos que contém em um verso sejam insuficientes para o entendimento do mesmo, o
que interfere em sua significação. Pucheu, diz que:

o enjambement é formulado como a disjunção entre o limite métrico e o
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sintático, como um íntimo desacordo entre o ritmo sonoro e o sentido,
como a oposição entre a segmentação métrica e a semântica, como o
contraste entre a série semiótica e a série semântica. Uma sobreposição
ou uma simultaneidade das duas segmentações em desencaixe, das
duas séries em derrapagem desigual, das duas intensidades em
curto-circuito, dos dois tônus em cisalhamento, dos dois fluxos em
movimentações tortuosas compõe as linhas de fuga do poema.
(PUCHEU, 2009,p.25)

Segundo Massaud Moisés, o enjambemet, pode variar dependendo do tipo de verso em que se
encontra, ou seja, como oenjambement de força, ‘de atenção’, ‘de malícia’, ‘visual’, ‘gestual’,
‘de queda’, ‘ascendente’, etc (apud. MOISÉS,2004,p144). Moisés destaca três classes para
enjambemet: encadeado, estrófico e lexical.

Conforme explica o autor, o enjambement é “encadeado, quando ocorre dentro de uma
mesma estrofe”, assim, a relação semântica, que liga um verso a outro, é perceptível na
mesma composição estrófica, não sendo necessário recorrer à sequência na estófe seguinte
para compreensão do verso. O enjambement é “estrófico, quando o último verso da uma
estrofe transborda sobre o primeiro verso da estrofe seguinte”, nesse caso a compreensão do
verso fica dependente, semânticamente, do verso da estrofe seguinte. O enjambement é
“lexical, quando o vocábulo final de um verso se rompe em dois seguimentos, de forma que o
segundo inicia o verso subsequente” (MOISÉS,2004,p. 144).

RECORTE HISTÓRICO: DO POEMA GRÉGO AO POEMA BRASILEIRA

O enjambement é largamente utilizado desde a Grécia, mais especificamente, desde a época
dos primeiros poemas épicos gregos. Segundo Bowra, a poética grega produz seus efeitos
mediante ao ritmo sustentado por palavras que são escolhidas para seu poder imaginativo
(BOWRA, 1958). Da décima parte, sobrevivente da Literatura grega, encontra-se os poemas
épicos Ilíada e Odisséia que segundo o autor:

La llíada y la Odisea son epopeyas heroicas. Celebran las hazañas de una
generación ya desaparecida y que era capaz de realizar cosas imposibles
para los hombres posteriores. Sus valores corresponden a una edad que
todo lo juzga a la talla del hombre heroico, tan señalado en la guerra
como en el consejo (BOWRA,1958).

A Ilíada e a Odisséia são epopeias heroicas. Celebram as façanhas de
uma geração que foi capaz de fazer coisas impossíveis pelo seu povo.
Seus valores correspondem à época do homem heroico, que eram
indicados a guerra para liderar (Tradução minha).
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Ilíada, poema épico atribuído a Homero no séc. VIII, descreve a Guerra de Tróia, e segundo
Bowra, a Ilíada narra a cólera de Áquiles. É uma obra em que o autor faz uma descrição da
Guerra de Tróia.[1] No trecho do poema-épico abaixo, percebe-se o enjambement que ocorre,
relacionando semanticamente a estrutura sintática de um verso a outro.

Μ&8134;νιν &7940;ειδε θε&8048; Πηλη&970;&8049;δεω
&7944;χιλ&8134;ος
ο&8016;λομ&8051;νην, &7971; μυρ&8055;&39; &7944;χαιο&8150;ς
&7940;λγε&39; &7956;θηκε,
πολλ&8048;ς δ&39; &7984;φθ&8055;μους ψυχ&8048;ς &7948;&970;δι
προ&8147;αψεν
&7969;ρ&8061;ων, α&8016;το&8058;ς δ&8050; &7953;λ&8061;ρια
τε&8166;χε κ&8059;νεςςιν
ο&7984;ωνο&8150;ς&8055; τε π&8118;ςι, Δι&8056;ς δ&39;
&7952;τελε&8055;ετο βουλ&8053;,
&7952;ξ ο&8023; δ&8052; τ&8048; πρ&8182;τα διαςτ&8053;την
&7952;ρ&8055;ςαντε
&7944;τρε&8147;δης τε &7940;ναξ &7936;νδρ&8182;ν κα&8054;
δ&8150;ος &7944;χιλλε&8059;ς.

(HOMERO, Ilíada, 1.1-7 )

Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, filho de Peleu,
funesta, que inumeráveis dores aos Aqueus causou
e muitas valorosas almas de heróis ao Hades
lançou, e a eles tornou presa de cães
e de todas as aves de rapina; cumpriu-se o desígnio de Zeus,
o qual desde o princípio separou em discórdia
o filho de Atreu, senhor de guerreiros, e o divino Aquiles.

( tradução )

Na França, onde surgiu o termo enjambement, era percebido no século XI nas canções de
guetas, ou chansons de geste, que são longos poemas épicos narrativos que exaltam os feitos
heroicos do passado. Como em A Canção de Rolando, ou La chanson de Roland, que baseada
historicamente na batalha de 15 de agosto em 778 entre o exército de Carlos Magno, liderada
por Rolando, contra os bascos, o poema narra, mesmo não tão fidedigno, o fim trágico e
heroico do sobrinho de Carlos Magno, o conde Rolando, que, como na batalha real, é morto
com seus homens. Segue, abaixo, um trecho do poema-épico:

Carlos, o grande rei, senhor da terra da
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França, lutou sete anos além das colinas

E levou seus exércitos aos confins da terra.

Apenas uma cidade da Espanha resiste,

A cruel Saragoça, rodeada de montanhas,

Domínio de Marsila, rei de Espanha,

Que não ama a Deus e adora ídolos

Trazidos da Arábia. Ai de ti, Rei!

Tua hora chegou, apesar de teus ídolos...

E Carlos falou dizendo: "Nobres senhores,

O pagão envia mensageiros que trazem

Ricos presentes, leões, ursos, camelos,

Falcões, mulas carregadas de ouro da Arábia,

Em tal quantidade que cinquenta carroças

Não bastariam para transportá-los.

Em troca pede que voltemos para a França

E diz que nos seguirá, a fim de submeter-se

À nossa nobre lei e à nossa gloriosa fé.

Será cristão, vassalo do rei... Todavia

Não percebo qual seja seu verdadeiro propósito."

E os francos disseram a uma só voz:

"É uma cilada. Cuidado, Senhor!"

Ao analisar um trecho do poema percebe-se o enjambement encadeado, pois, como nota-se
nas palavras destacadas em negrito, a ruptura sintática ocorre no interior da estrofe,
mantendo uma relação semântica na estrutura sintática da mesma estrofe, sem
transbordamento sintático na seguinte.

Em Portugal, em 1198(ou 1189), na cantiga Ribeirinha[2], de Paio Soares de Taveiró, que é a
precursora da história da literatura portuguesa, percebe-se que ocorria uma espécie de
enjambement encadeado, o que equivale dizer que
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No mundo nom me sei parelha,
mentre me for&39; como me vai,
ca ja moiro por vos - e ai
mia senhor branca e vermelha,
queredes que vos retraia
quando vos eu vi em saia!
Mao dia que me levantei,

que vos enton nom vi fea!
E, mia senhor, des aquel di&39; , ai!
me foi a mim muin mal,
e vós, filha de don Paai
Moniz, e ben vos semelha
d&39;aver eu por vós guarvaia,
pois eu, mia senhor, d&39;alfaia
nunca de vós ouve nem ei
valia d&39;ua correa.

Segundo Massaud Moisés, foi nos séculos XV e XVI que “a quebra do verso conquistou a
simpatia dos poetas” e disseminou-se por toda a parte. E acaba chegando no Brasil em 1601
com a obra de Bento Teixeira, o poema Prosopopéia[3], que é o marco inicial do Barroco.

E vós, sublime Jorge, em quem se esmalta

A Estirpe d&39;Albuquerques excelente,

E cujo eco da fama corre e salta

Do Carro Glacial à Zona ardente,

Suspendei por agora a mente alta

Dos casos vários da Olindesa gente,

E vereis vosso irmão e vós supremo

No valor abater Querino e Remo.

(Est.17 a 24)

No século XVII, o enjambement foi considerado um recurso utilizado apenas nos gêneros
“menores”, como a comédia e a fábula e algumas vezes na tragédia por Racine. No século
XVIII o enjambement é esquecido, mas é restaurado por André Chénier. Na terceira década,
Victor Hugo adota o recurso sem restrição, principalmente depois da criação do verso liberado
e do verso livre, nos fins do século XIX. É constituído um habitual recurso poético
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naModernidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enjambement tem sido utilizado, desde os primórdios históricos da poesia, como um
recurso que contribui para a literariedade, rima e cadencia do texto poético. O
transbordamento sintático que a poesia apresenta, pode contribuir para produzir um efeito
específico no poema. Poucos estudos são feitos acerca desse recurso, que contribui para a
criação literária, principalmente na produção de textos poéticos.

Nos trechos de poemas analisados, percebe-se a ocorrência de enjambement encadeado e/ou
estrófico. Nesses fragmentos, não há ocorrência de enjambement lexical. Com base nisso
pode-se pontuar que, talvez, esse tipo de transbordamento surgiu posteriormente.

Poucos foram os estudos encontrados sobre o termo, por esse motivo, conclui-se que o
enjambement deve ser estudado com mais minuciosidade pela crítica literária, pois pode
trazer à tona algumas questões sobre a própria criação literária, assim como a literariedade.
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[1] A Guerra de Tróia foi uma guerra entre gregos e troianos que durou vinte anos. O título da
obra é derivado do nome Ílion, cujo significado é Tróia. O pivô da guerra é o sequestro da
princesa grega Helena, pois os gregos em contrapartida atacam os troianos para recuperá-la.
Após anos de batalha, vence-os ao presenteá-los com o cavalo de Tróia, um cavalo gigante de
madeira que estava cheio de soldados gregos que, durante a madrugada, atacaram os
troianos.
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[2] A Ribeirinha é uma poesia lírica trovadoresca dedicada a Maria Pais Ribeiro.
[3] A Prosopopéia é um poema épico que mostra a influência camoniana na literatura que é
produzida no Brasil durante os séculos XVII e XVIII. É um poema, que louva Jorge de
Albuquerque Coelho, donatário da capitania de Pernambuco, em versos decassílabos,
dispostos em oitava rima.
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