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ERRO DE PORTUGUÊS: EM VERSO E REVERSO  

 

Herlon Xavier Silva1 

 

Resumo: O presente trabalho busca satisfazer a proposta de análise em que assuntos 

pertinentes ao fazer poético sejam abordados, tomando para tanto o arcabouço teórico 

relacionado à Teoria do Poema. O texto escolhido, “Erro de Português”, Oswald de Andrade, 

pertence ao período literário do objeto de pesquisa em estudo, “Macunaíma – o herói sem 

nenhum caráter”, de Mário de Andrade. Como são textos contemporâneos, pertencentes ao 

Modernismo Brasileiro (1ª fase); possuem certa similaridade temática, contextual e 

ideológica, de modo que poema e texto em prosa interajam, configurando uma relação 

intertextual. Assim, no plano de conteúdo, são perceptíveis a presença do binômio 

dominador/dominado; e como consequências deste o cessar de vez e voz, a perda de 

identidade; e a “denúncia” de toda sorte de infortúnios para as sociedades indígenas em 

território brasileiro. 

 

Palavras-chave: Análise poética, Dominação, Perda de Identidade. 
 

1. A linguagem a serviço da expressão: metrificando o erro 

 

Oswald de Andrade foi um dos precursores, no Brasil, do movimento Modernista e 

como tal apresentou inovações estruturais, temáticas e expressivas à forma de apresentação do 

texto poético. A análise que se pretende aqui ser estabelecida aproxima-se da visão pós-

industrialização apontada por Octávio Paz em Os filhos do barro em que a questão das 

minorias é abordada pelo viés da identidade e do reconhecimento, outros estudiosos servirão 

para embasar esta análise; configurando deste modo o escopo teórico para validá-la. 

Erro de Português foi escrito em 1925, pertencendo a uma publicação posterior: 

Primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade (1927) em que são percebidos 

reflexos da busca por respostas que pudessem explicar sobre o atraso do país em diversos 

setores, e que alguns estudiosos da época apontavam como causa o fator étnico como crucial e 

determinante, sendo, então, a miscigenação a causa para as mazelas sociais e econômicas do 

povo brasileiro.  
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Assim nos apresenta o texto de Oswald de Andrade: 

 

Erro de português 

 

Quando o português chegou 

Debaixo duma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! 

Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 

O português. (ANDRADE, 1971) 
 

 Considerando o plano de expressão, verifica-se na estrutura escolhida para o poema 

a septilha, com versos brancos e sistema silábico acentual baseado em versos heptassílabos 

(1-3-5-7) e tetrassílabos (1-4). A linguagem informal utilizada no poema confere a ele a 

ruptura gramatical pretendida pelo projeto modernista, que seria a busca pela língua brasileira 

em oposição à língua portuguesa, dando preferência pelo registro coloquial (próximo da 

oralidade), o que se observa na utilização da palavra “duma” (explícita contração das palavras 

de e uma), configurando uma elisão. Outra marca do registro oral, ou da informalidade, é 

verificada na ocorrência da palavra “bruta” que auxiliada pela palavra “chuva” formam uma 

expressão não condizente à esfera do registro escrito. 

O poema se constitui basicamente de orações subordinadas adverbiais, com aspectos 

circunstanciais temporal (“Quando o português chegou”) e condicional (“(Se) Fosse uma 

manhã de sol”), nessa escolha temos a interessante proposição de entrelaçamento entre escrita 

e tema em que as orações se subordinam, ou mantém estreita relação no plano de expressão, 

assim como os elementos “português” e “índio” estabelecem no plano de conteúdo. 

Uma figura de linguagem presente no poema é a ironia, que se configura através da 

ambiguidade observada no título e na expressão “Que pena!”, pontos que serão analisados em 

maior profundidade em outro momento da análise. 

A classe de palavra predominante no texto é a dos substantivos – seis, sem contar a 

repetição das palavras “português” e “índio” - o que auxilia na tematização do texto por 

sugerirem a representação de elementos reais. Os termos relacionados à classe dos adjetivos 

“bruta” e “de sol” (locução adjetiva) ajudam a estabelecer a diferença cultural entre português 

e índio, ou seja, implicitamente o primeiro adjetivo remete à brutalidade e ao aspecto sombrio 
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do processo colonizador, enquanto que o segundo remete à clareza, ou pureza, russoniana do 

bom selvagem. 

O modo como os versos são dispostos no poema imprimem o ritmo do mesmo sem 

que seja necessário o uso de vírgulas, as pausas são determinadas a partir da mudança de 

linha, ou verso, durante a leitura. Desse modo o texto cria uma expectativa progressiva em 

que dois versos são necessários para o fecho da ação inicial “chegou” (“Vestiu o índio”) / 

“Fosse” (“tinha despido”). Ressalta-se aqui a quantidade de palavras utilizadas no terceiro e 

sétimo versos, em que “Vestiu” ressignifica “muito” (no caso o número de vestimenta) e “O 

português”, cuja locução verbal ficou no verso anterior, do mesmo modo que deveriam ter 

ficado suas vestimentas; se fosse um dia ensolarado e a ação dos índios se materializado – as 

duas únicas palavras utilizadas no verso reforçam a ideia de despojamento idealizada. 

Uma inadequação gramatical verificada no texto, e que reforça o seu título: Erro de 

português, está na escolha do tempo verbal para a forma composta “tinha despido”, pretérito 

mais-que-perfeito composto, ao invés da forma “teria despido”, futuro do pretérito composto, 

pela estrutura condicional “Fosse” apresentada no quinto verso. 

Encerra-se aqui esta breve análise do plano de expressão do texto poético abordado, 

lembrando, contudo, que o mesmo não se esgota; quer seja pelos diferentes modos de 

recepção aos quais estão susceptíveis os poemas ou pelos próprios paradigmas de análise que 

venham a ser utilizados.  

 

2. Quando o errar é desumano... 

 

A temática apresentada pelo uso dos elementos de figurativização como “o 

português” e o “índio” permite a análise de desdobramentos a partir do plano de conteúdo que 

convergem para uma percepção que faz denotar certa crítica à dominação e, também, uma 

latente denúncia da perda de identidade cultural relacionada ao último elemento figurativo 

apresentado anteriormente. 

O título do texto, Erro de Português apresenta em si uma ambiguidade que aponta 

para as seguintes interpretações: desvio gramatical, ou seja, uso não normatizado dos recursos 

da língua; e engano, ou ignorância, de alguém de origem portuguesa – ressaltando ainda, que 

num contexto social brasileiro “o português” é visto como um ser ignorante e alvo, ou 
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personagem, principal de anedotas que exemplificam a materialização da ignorância (as 

mesmas anedotas são verificadas em solo português, sendo “o brasileiro” o elemento de 

personificação). O caráter jocoso e irônico do título assim se estabelece.  

A primeira interpretação, que embasa a ambiguidade contemplada no texto poético, 

se materializa no plano de expressão, como apontado anteriormente, e se mostra alinhado ao 

projeto dos primeiros modernistas de subverter as normas gramaticais, numa radicalização, 

que culminaria numa liberdade expressiva, daí a preferência por estruturas menos rígidas, 

abarcando estrofes e versos, e a linguagem de cunho coloquial, com destaque para a oralidade. 

Para os autores do primeiro momento modernista brasileiro tais opções para o fazer poético e 

artístico resultariam no surgimento da língua brasileira, em que o falar descompromissado 

seria, ou deveria ser, fielmente retratado nos textos a partir de então. 

É na progressão da leitura do texto poético que se sobressai a segunda interpretação e 

se desfaz, desse modo, a ambiguidade inicialmente proposta. Fica evidente o erro cometido 

pelo português: vestir o índio. Esse erro, contudo, ultrapassa a superficialidade textual e num 

nível profundo de interpretação faz surgir a relação nefasta dominador/dominado; como se o 

português quisesse repetir nas novas terras descobertas o engano da noção de posse e 

propriedade, e a consequente desigualdade social; verificados em seu continente.  Paz, ao 

analisar e relacionar a questão temporal à modernidade observa algo semelhante: 

 

A degradação desse tempo original, sensível e passional na história, 

progresso e civilização iniciou-se quando, diz Rosseau, um homem cercou 

pela primeira vez um pedaço de terra dizendo: “Isto é meu” – e encontrou 

tolos que acreditassem nele. A propriedade privada fundamenta a sociedade 

histórica. Ruptura do tempo anterior aos tempos: começo da história. 

Começa a história da desigualdade. (PAZ, 1974, p. 56)  

 

Uma observação que se faz pertinente, ao se considerar o plano de expressão, é que a 

ausência de rimas reforça a não combinação entre os elementos, ou seja, culturalmente 

adversos o contato entre ambos não resultaria em algo positivo, mas prejudicial, 

principalmente para o “índio”, que ao se deixar vestir, perderia não só sua identidade como 

também o domínio de seu território.  

Outro elemento que reforçaria a condição desfavorável do indígena reside na 

expressão “bruta chuva”, em que chuva assumiria um aspecto negativo porque também “pode 
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ser considerada esperma ou semente, mas também sangue: daí a origem dos sacrifícios 

humanos, ritos de fecundação, característicos de civilizações agrárias” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2000, p. 236). 

Vale aqui demonstrar como estudiosos do início e meado do século passado 

abordaram a questão indígena, ou o índio, e como tal olhar ecoou ao longo do tempo, 

perpetuando a condição marginal do indígena na sociedade brasileira, ou refletindo sobre tal 

condição. Retomando a história da colonização, Paulo Prado em seu Ensaio sobre a tristeza 

brasileira (1926-28), aponta a miscigenação como motivo de nosso atraso e três fatores 

relevantes que servem para nutrir a situação constatada: “a luxúria”, “a “cobiça” e a “tristeza”, 

sobre o colonizador e o colonizado comenta: 

 

Como da Europa do Renascimento nos viera o colono primitivo, 

individualista e anárquico, ávido de gozo e vida livre – veio-nos, em seguida, 

o português da governança e da fradaria. Foi o colonizador. Foi o nosso 

antepassado europeu. [...] Dominavam-no dois sentimentos tirânicos: o 

sensualismo e paixão do outro. A história do Brasil é o desenvolvimento 

desordenado dessas obsessões subjugando o espírito e o corpo de suas 

vítimas. (PRADO, 1981, p. 90) 

 

O clima, o homem livre na solidão, o índio sensual encorajavam e 

multiplicavam as uniões de pura animalidade. A impressão edênica que 

assaltava a imaginação dos recém-chegados exaltava-se pelo encanto da 

nudez total das mulheres indígenas. (IBIDEM, p. 31). 

 

É no olhar impregnado de luxúria que se concentrou grande parte dos problemas dos 

indígenas não querendo ser tentado o português os vestiram, e assim vestidos, podiam ser 

explorados como mão de obra nos pequenos vilarejos e aglomerações populacionais sem que 

despertassem desejos. Foi o mesmo olhar que distorceu sua cultura a ponto de tentar, e em 

alguns casos conseguir, modificá-la. 

Assim se configura um importante passo, a assimilação, para a perda de identidade 

cultural, ou a aculturação; como observa o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira, em seu 

estudo de 1976, que resultou na obra Do índio ao bugre: processo de assimilação dos Terêna: 

 

Entendemos, assim, por assimilação o “processus” pelo qual um grupo 

étnico se incorpora noutro, perdendo sua (a) peculiaridade cultural e (b) sua 

identificação étnica anterior [...] o processo de aculturação é definido como 
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“a mudança que uma comunidade ou sociedade inteira sofre ao tornar-se 

culturalmente mais parecida com outra. (OLIVEIRA,  1976, p. 104) 
 

Uma pergunta relevante para o momento seria: o que levou os modernistas 

brasileiros a elegerem, ou direcionarem seus olhares para o índio? A resposta pode ser 

encontrada no que Paz observa em relação à literatura hispânica, e que serve, ou se relaciona, 

diretamente à questão brasileira: 

 

O cosmopolitismo fez descobrir outras literaturas e revalorizar nosso 

passado indígena. A exaltação do mundo pré-hispânico, foi é claro, antes de 

tudo estética, mas também algo mais: uma crítica da modernidade e muito 

especialmente do progresso à maneira norte-americana. (PAZ, 1974, p. 121) 
 

O índio mais uma vez foi utilizado, agora num contexto de produção artística como 

elemento degradado de um processo de assimilação cultural. É assim que o encontramos em 

Erro de Português (1925), Oswald de Andrade, e em Macunaíma – o herói sem nenhum 

caráter (1928), Mário de Andrade.  

Macunaíma, personagem do texto em prosa pertence a uma tribo de modelo 

matriarcal, e junto com seus outros dois irmãos mais velhos após a morte da matriarca 

resolvem abandonar o local que habitavam para se aventurarem rumo à cidade de São Paulo, 

local em que Venceslau Petro Pietra – detentor do amuleto mágico de Macunaíma -  reside. 

No caminho Macunaíma, por encanto, perde suas características indígenas se aproximando 

fisicamente da aparência de um europeu, o que lhe facilita transitar em meio à civilização que 

passa a conhecer sem muitos inconvenientes. Após conseguir seu amuleto, retorna para a 

região de suas origens, mas modificado, e num confronto com uma das personagens 

mitológicas da obra, opta, conscientemente por seu final trágico. A urdidura textual proposta 

por Mário de Andrade dialoga com o poema de Oswald, na medida em que ambos apresentam 

um índio que foi exposto a uma cultura diferente da sua e o resultado desse encontro não lhe 

foi favorável, sendo bastante prejudicial, servindo para descaracterizá-lo, deixando-o sem voz 

e sem vez. 

No poema é o eu lírico que demonstra suas impressões sobre o resultado de tal 

aproximação, com uma profundidade analítica que só foi possível pelo distanciamento 

temporal, ou seja, como as ações já se apresentam finalizadas (“chegou”/”vestiu”) o resultado 
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concreto tornou-se visível, e a ele coube o lamento (“Que pena!”) e a especulação (“Fosse”...), 

abrindo uma possibilidade, outra realidade se o contexto da chegada do “português” fosse 

outro, se o calor dos trópicos fosse sentido, quem sentiria a necessidade de se despir seria o 

português, e  talvez percebesse que necessitaria de quase nada do que trouxe se se permitisse 

contaminar pelo modo de vida indígena. 

É por trazer temáticas subjacentes, ou paralelas, ao texto que o poema cumpre sua 

função social, lembrando que se trata de um processo, ou manifestação artística, que se 

materializa por uma sociedade, para uma sociedade e dentro de uma sociedade. Desta feita, o 

texto poético pode ultrapassar as dimensões temporais de seu contexto de produção, iniciando 

uma nova etapa de recepção, se renovando, se atualizando. 

Ainda que não se possa afirmar seguramente sobre qualquer intenção do poeta sobre 

o tema a que se propôs apresentar, cabe ao analista reunir meios que validem as interpretações 

feitas, um modo para que não ultrapasse a dimensão conceitual do poema, tomando o texto 

como base e referência, o único elemento capaz de autorizar toda e qualquer interpretação 

feita sobre ou a partir dele. 

 

3. Considerações finais 

 

A análise aqui proposta tentou perceber texto poético como elemento atemporal, 

criado em um contexto específico que, no entanto, ultrapassa seu momento histórico, 

dialogando e se atualizando com indivíduos de outras sociedades que não aquelas do 

momento de sua produção. 

Esforços foram direcionados para deixar evidente que a volta às origens indígenas 

não serviu somente às questões estéticas, como também serve atualmente, ao discurso que 

contempla as minorias e tenta colocá-las em lugar de destaque através do reconhecimento de 

sua importância.  

É dessa maneira que Erro de português se redimensiona e se atualiza; a perda da 

identidade e a preocupação com o reconhecimento são questões pertinentes ao contexto 

momentâneo do período pós-industrial.  

É preciso, ainda, pensar sobre a questão indígena e tantas outras pendentes, 

reconhecer as diferentes manifestações artísticas como meios para a reflexão é um passo 
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importante na busca de possíveis soluções para os males que assombram as diferentes 

sociedades.  
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