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RESUMO 
 

 As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, publicado pela primeira vez em 1726, é considerada 

um marco para a literatura inglesa. Ao longo da obra, Swift faz uso de figuras de linguagem, que 

operam um distanciamento em maior ou menor escala da linguagem comum, literal. São colocadas sob 

foco de análise desta pesquisa a ironia – que consiste no dizer o contrário daquilo que se deseja fazer 

entender – e a metáfora – que é compreendida como um mecanismo de comparação em que se substitui 

de um termo comum por um outro semelhante. O objetivo da pesquisa é discutir a relação que o uso 

dessas figuras de linguagem estabelece com o momento histórico em que a obra foi produzida e como 

elas podem ser reinterpretadas ainda na atualidade, reafirmando, assim, a importância de Swift como 

uma das maiores expressões literárias em língua inglesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Gulliver's Travels, by Jonathan Swift, first published in 1726, is considered a milestone for 

English literature. Throughout this work, Swift uses figures of speech, which establish a distance, to a 

greater or lesser degree, from common, literal language. Irony – which consists of saying the opposite 

of what is aimed to be understood – and metaphor – which is interpreted as a comparison mechanism 

that replaces a common term by another similar – are placed under the focus of analysis of this research. 

The objective of the research is to discuss the relationship that the use of these figures of speech 

establishes with the historical moment in which the work was produced, and how they may be still 

reinterpreted today, reaffirming, thus, the importance of Swift as one of the greatest literary expressions 

in the English language. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A obra As Viagens de Gulliver
1
, que é objeto de análise da nossa pesquisa e que teve sua 

primeira publicação em 1726
2
, foi escrita pelo autor irlandês Jonathan Swift (1667-1745), 

considerado pela crítica o primeiro grande escritor irlandês a produzir em língua inglesa. As 

Viagens de Gulliver é a obra mais conhecida de Swift
3
 e seu público-alvo, aparentemente, como 

comprovam as centenas de publicações do livro em inúmeros países e idiomas, é de crianças e 

adolescentes. Contudo, apesar de ser tido como um livro infantojuvenil, ele traz uma história 

recheada de críticas sociais ao momento em que foi produzido, sendo, portanto, uma obra que 

também admite leitores adultos. 

 Jonathan Swift teve uma infância conturbada; ficou órfão de pai antes mesmo de nascer, 

poucos meses antes de sua mãe dá-lo à luz (VIANA; MACHADO, 2010) e foi criado por seus 

tios, influentes e abastados. Godwin Swift, tio de Jonathan Swift, era amigo próximo de Sir John 

Temple, para quem o escritor, após sua formação acadêmica, trabalhou como secretário. Sobre a 

vida de Swift, Ranelagh (1999) comenta: 

Swift era um crítico inesperado e satirizador de sua própria classe. Nascido em Dublin, 

ele se formou em Trinity College e tornou-se secretário do estadista de Williamite, Sir 

William Temple. Em 1694 ele foi nomeado clérigo na Igreja da Inglaterra, e por mais de 

duas décadas seguintes desenvolveu a reputação em Londres de inteligente e 

conversador (RANELAGH, 1999, p. 75).
4 

  

 Durante este período, uma importante cena política composta por Whigs e Tories 

constituía-se na Inglaterra. Estes dois partidos políticos foram criados durante a Restauração e 

são definidos da seguinte maneira: 

Os whigs, que eram puritanos, tolerantes aos católicos papistas e aos protestantes 

dissidentes, parlamentaristas, republicanos, democratas, moralistas, apoiadores de 

aristocratas representantes das classes mercantis; os tories, que eram anglicanos, 

ortodoxos, defensores das prerrogativas absolutistas dos reis e dos interesses dos 

proprietários de terra (SOARES, 2001, apud VIANA; MACHADO, 2010, p. 125). 
 

 
1 As Viagens de Gulliver (Gulliver's Travels) é o título mais conhecido. Contudo, originalmente o título da obra é 

Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a 

Captain of Several Ships (Viagens para Diversas Nações Remotas do Mundo.Em Quatro Partes. De Lamuel 

Gulliver, Primeiramente um Cirurgião, e então Capitão de Diversos Navios). 
2 Vide Anexo I, em que se encontra capa original do livro. 

3 Vide Anexo II, em que se encontra a bibliografia do autor. 
4 Swift was an unexpected critic and lampooner of his own class. Born in Dublin, he graduated from Trinity College 

and became secretary to the Williamite statesman, Sir William Temple. In 1694 he was ordained a clergyman in the 

Church of England, and over the next two decades developed the reputation in London as a wit and conversationalist 

(Essa e todas as traduções que seguem são da autora). 
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 Swift era um homem politicamente ativo e influente e buscou manter sua posição durante 

toda a vida, chegando ao cargo de deão na Igreja Anglicana. Todavia, ainda que ocupasse uma 

posição de prestígio no clericado, o escritor não economizava esforços para criticar aquilo que o 

desagradava, tornando-se popular por suas críticas ferrenhas. Para ilustrar, pode-se citar seu 

primeiro panfleto político, ―The Contests and Dessesions between the Nobles and the Commons 

in Athens and Rome‖, publicado anonimamente em Londres em 1701. Nele, Swift louvava os 

líderes Whigs. Três anos mais tarde, em 1704, ele publicou ―A Tale of a Tub‖ (―História de uma 

tina)‖, em que atacava abusos na religião e que fez grande sucesso à época. 

 Muitos acusavam Swift de bajulação, uma vez que sua vida pública foi sustentada por 

uma aproximação daqueles que se mantinham no poder. A exemplo disso, cita-se o fato de que 

ele trabalhou com panfleteiro inicialmente para os Whigs e, então, para os Tories. Entre o 

período de 1710 a 1714, Swift serve ao partido Tory, que estava em vigência durante esses anos, 

dado que a então Rainha Ana – filha de Jaime II – era anglicana e pertencia a este partido 

político. Quanto às opiniões a respeito da posição política questionável de Swift, o seguinte 

comentário é esclarecedor: 

As tendências políticas de Swift foram sempre conciliadoras, e sua pretensão a de 

moderador entre os extremos de partido. Partidário, nunca o foi, na acepção estrita da 

palavra. Numa quadra em que, por nos exprimirmos como ele, até os cães e gatos 

andavam possessos das rivalidades whigs e tories, essa isenção honra a sua 

superioridade de espírito. Prezava, todavia, profundamente a reputação de coerência, 

sustentando constantemente que não hostilizava os whigs, senão para pugnar pelas 

ideias whigs. O radicalismo whig, porém, a seu aviso, ameaçava a Igreja, e o 

radicalismo tory desconhecia os direitos do Estado (BARBOSA, 2007, apud VIANA; 

MACHADO, 2010, p. 127). 
 

 Com a morte da Rainha Ana, em 1714, Jorge I ascende ao poder e os Whigs assumem o 

cenário político em vigência até 1754, nesse momento Swift retorna a uma vida de reclusão, pois 

isso fez com que ele perdesse sua posição de destaque. Em 1724 e 1729, Swift publica, 

respectivamente, as sátiras ―The Drapier‘s Letters‖ (―Cartas de um fabricante de panos‖) e ―A 

Modest Proposal‖ (―Modesta proposta‖) e ganha a reputação de patriota irlandês (VIANA; 

MACHADO, 2010). Quanto a essas sátiras, diz-se o seguinte: 

[Elas] defendem interesses da população pobre da Irlanda e buscam envergonhar o 

governo britânico. Entre essas duas sátiras, [Swift] publica anonimamente em Londres, 

em 1726, Viagens de Gulliver, que se torna sucesso internacional. O autor está, então, 

perto dos 60 anos. A escrita do livro reproduz algumas das maneiras de ser e falar de 

Swift, como tratar dos maiores absurdos, porém com a maior seriedade, usar exageros, 

ironia encoberta e hipérboles. O vocabulário imita e parodia a língua irlandesa ouvida 

pelo autor (GLENDINNING, 1999, apud VIANA; MACHADO, 2010, p. 128).  
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 Swift faleceu sendo muito respeitado e considerado um dos escritores mais importantes 

da língua inglesa, reputação que permanece ainda hoje. Embora, nos anos finais de sua vida, ele 

tenha tornado-se melancolicamente senil, seu trabalho influenciou outros grandes escritores, tais 

como William Butler Yeats e James Joyce. 

 Uma incursão biográfica revela importantes aspectos da personalidade e, como extensão, 

da obra de Swift: 

[..] e eles [os escritos de Swift] (como o existente comentário testemunha) são de tal 

natureza que é peculiarmente difícil discuti-los sem transpor o foco da discussão para o 

tipo de homem que ele era. O que é mais interessante neles não pertence tão claramente 

ao domínio das coisas feitas ou desconectadas que a crítica literária, que certamente não 

tem nem a menor obrigação para com Swift, pode facilmente evitar tornar [...] em algo 

diferente. Na tentativa de tentar dizer o que faz desses escritos tão notáveis, referir-se ao 

homem que os escreveu é, de fato, necessária; mas há divergências. Por exemplo, pode-

se (aparentemente), tendo se prontificado a discutir a natureza e a importância da sátira 

de Swift, encontrar alguém combatendo imputações de misantropia com o argumento de 

que Swift teria ganhado o amor do Papa, de Arbuthnot, de Gay, de muitos outros 

homens e de duas mulheres: isso não deveria ser necessariamente encontrado pela 

crítica literária (LEAVIS, 1952, p. 73).
5 

  
Tais dados biográficos também se fazem pertinentes para que se possa refletir acerca do 

cenário político da época, que apresenta aspectos que fomentavam profundo desagrado em 

Jonathan Swift. Para tratar de algumas questões sociopolíticas e nutrir reflexões a respeito da 

época em que vivia, Swift, em sua obra e, em particular, no livro As Viagens de Gulliver, utiliza 

um tom satírico e figuras de linguagem, o que não só revela seu estilo de escrita, mas também 

seu posicionamento crítico.  

 É especialmente importante para a presente pesquisa fazer esta contextualização histórica 

porque, a partir de uma análise discursiva de As Viagens de Gulliver, se procurará mostrar 

aspectos históricos presentes no livro, usando como apoio uma seleção de trechos e as figuras de 

linguagem encontradas na obra. O momento histórico em que a produção de um discurso é 

concretizada é um dos determinantes para as leituras que podem ser feitas a respeito dele. Quanto 

a isso, Orlandi (1999) diz o seguinte: 

Levando em conta o homem na sua história, considera os processos e as condições de 

 
5 […] and they are of such a kind that it is peculiarly difficult to discuss them without shifting the focus of 

discussion to the kind of man that Swift was. What is most interesting in them does not so clearly belong to the 

realm of things made and detached that the literary criticism, which has certainly not the less its duties towards Swift, 

can easily avoid turning […] into something else. In the attempt to say what makes these writings so remarkable, 

reference to the man who wrote is indeed necessary; but there are distinctions. For instance, one may (it appears), 

having offered to discuss the nature and import of Swift‘s satire, find oneself countering imputations of misanthropy 

with the argument that Swift earned the love of Pope, several other men and two women: this should not be found 

necessary by the literary critic. 
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produção de linguagem, pela análise da relação estabelecida pela língua com os sujeitos 

que a falam e as situações em que se produz o dizer. Desse modo, para encontrar as 

regularidades da linguagem em sua produção, o analista do discurso relaciona a 

linguagem à sua exterioridade (ORLANDI, 1999, p.16). 
 

 É relevante, contudo, frisar que o objetivo desta pesquisa não é apenas estabelecer uma 

análise discursiva
6
 de As Viagens de Gulliver, mas sim utilizar a Análise do Discurso como 

ferramenta para uma análise também literária e o aprofundamento de certos aspectos 

sociolinguísticos presentes na obra em questão. Apesar de ser um texto do século XVIII, As 

Viagens de Gulliver é coerente ainda para a contemporaneidade, uma vez que produz sentidos e 

está investida de significância para os sujeitos ainda hoje.  

 Refletir acerca da relevância da obra de Swift à contemporaneidade parece-nos pertinente, 

uma vez que, segundo a Análise do Discurso, o sujeito produz um discurso, que é a 

materialidade específica da ideologia, inserido em um contexto histórico. Segundo Orlandi (1999, 

p.19) ―a Análise do Discurso pressupõe o legado do materialismo histórico, isto é, o de que há 

um real da história de tal forma que o homem faz história mas esta também não lhe é 

transparente.‖ Sendo assim, as possíveis interpretações da obra de Swift e o seu discurso, fruto 

da ideologia, são inconscientes ao sujeito que produz. Contudo, a linguagem, ou seja, a maneira 

como ele utiliza a língua que constitui o discurso – objeto de análise – não o é, revelando-se 

assim o foco da presente pesquisa. Em outras palavras, a maneira como Swift utiliza a linguagem 

em seu discurso – optando por figuras de linguagem, tais como a metáfora e a ironia – produz 

certos efeitos de sentido, os quais serão discutidos ao decorrer do trabalho. 

 É importante ainda ressaltar que, devido ao tipo de pesquisa que se propõe aqui, foi 

imperativo definir um corpus mais específico e assim fez-se necessária uma seleção de trechos 

do romance e, portanto, será privilegiada apenas a primeira parte da obra de Swift, ―Viagem a 

Lilliput‖, buscando os elementos mais relevantes nos capítulos que a compõem. 

 Quando surgiu a ideia de analisar discursivamente aspectos da primeira parte de As 

Viagens de Gulliver, foi tomado como ponto de partida um artigo publicado por Eliete Augusta 

 
6 Segundo Maingueneau (1997), o termo ―análise do discurso‖ tem acepções diversas. Aqui, contudo, será utilizada 

o conceito apresentado por este autor em que se levam em conta o ―espaço social‖, tal como o ambiente de trabalho, 

escolar, e o ―campo discursivo‖, como científico, político, etc. A análise do discuso compreende uma confluência de 

disciplinas, sendo assim ela dirige-se ao ―objeto da análise conversacional‖, descrito como ―as regras do diálogo‖, 

ao ―objeto da sociolinguística‖, exemplificado como ―as várias linguagens‖ e também ao ―objeto da retórica‖, que 

são os ―modos de argumentação‖. Maingueneau (1997) ainda comenta o fato de que, dependendo da linha teórica 

que o pesquisador segue, a psicanálise, a linguística e o marxismo podem estar mais ou menos presente na análise do 

discurso. 
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de Souza Viana e Marília Novais da Mata Machado, presente no livro Discurso da equidade e da 

desigualdade sociais. No artigo ―Gulliver e os Aristocratas‖, Machado & Viana procuram 

elementos no texto que denotam as relações de igualdade e desigualdade sociais. O objetivo 

proposto aqui, contudo, difere deste uma vez que visamos à seleção de trechos em que se 

encontrem figuras de linguagem – tais como a ironia e a metáfora – que sirvam como crítica de 

Swift a problemas contemporâneos à sua época, também pertinentes aos dias atuais. 

Para atingir tal objetivo, foram estabelecidos dois procedimentos principais: (a) levantar 

dados das condições de produção da obra; (b) selecionar trechos em que se fizesse uso de ironia 

e/ou metáfora e que se relacionassem às condições de produção da obra. Para o primeiro 

procedimento, buscaram-se aspectos da vida pessoal de Jonathan Swift, da época em que vivia e 

em que a obra foi concebida. Tais informações foram procuradas em artigos, livros e meios 

eletrônicos. Já o segundo procedimento requereu um trabalho direto com o objeto de análise, 

buscando trechos em ―Viagem a Lilliput‖ em que o autor fizera uso de algum tipo de figura de 

linguagem. Intentou-se, a partir disso, mostrar como elas fazem referência a alguns aspectos das 

condições de produção da obra e da nossa contemporaneidade. 

Como embasamento teórico, será utilizada a visão de Dominique Maingueneau, 

sobretudo em seu livro Discurso Literário, o qual trata do termo ―discurso literário‖ da seguinte 

forma: 

A própria noção de ―discurso literário‖ é problemática. Ela parece pressupor que, por 

proximidade de gênero e diferença específica, haveria uma categoria correspondente a 

um subconjunto bem definido da produção literária de uma dada sociedade, o discurso 

literário. […] Na realidade, como o mostrou bem Bourdieu, esse campo [a literatura] é 

atravessado por um conflito permanente entre ―a produção restrita‖ da vanguarda, que 

pretende não fazer nenhuma concessão, e uma produção submetida à lei econômica, 

dedicada a atender às expectativas de um público amplo. O uso de ―discurso literário‖ 

mostra-se, pois, arriscado para abordar regimes de literatura que não o prevalecente há 

dois séculos, e cuja perenidade, por outro lado, não está garantida (MAINGUENEAU. 

2006, p. 9). 
 

 Tendo isso em vista, por conseguinte, Maingueneau (2006) conclui que o termo ―discurso 

literário‖ soa ambíguo, uma vez que, por um lado refere-se a ―estatuto pragmático bem 

caracterizado‖ e, por outro, diz respeito a um conceito mutável. Ele conclui que o foco desta 

discussão é tê-la em mente, não menosprezando a ambiguidade que a expressão ―discurso 

literário‖ pode carregar. Além disso, propõe um recorte histórico dos exemplos oferecidos ao 

longo de seu livro que dê conta, de modo geral, da literatura ocidental e, especialmente, da 

literatura francesa produzida entre os séculos XVI e XX (MAINGUENEAU, 2006), abrangendo, 
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assim, também a época em que Swift escreveu As Viagens de Gulliver, no século XVIII. 

 A literatura inglesa passa por alguns estágios até chegar ao Iluminismo, período de 

produção da obra-prima de Swift. Em uma retrospectiva, lembramos então que a literatura 

inglesa épica é datada de entre o século VIII e o século XI, e nela trata-se, sobretudo, de heróis e 

monstros mitológicos. Um exemplo de poema épico é a famosa história Beowulf, escrito em Old 

English. A prosa, em inglês antigo, também é representada por um número considerável de 

trabalhos históricos e religiosos. Já na Idade Média, a produção literária inglesa sofre grande 

influência do francês e do latim, dado que a língua inglesa tornou-se novamente dominante na 

Britânia apenas no século XIV. Este processo de substituição do inglês pelo francês e pelo latim 

foi iniciado com a conquista normanda da Inglaterra liderada por Guilherme, o Conquistador em 

1066. Por conta desta dominação, a língua dos conquistadores – o francês – passou a ser 

concebida como o idioma da alta sociedade – portanto da literatura também – enquanto que o 

inglês era utilizado pela população menos abastada. O latim era usado pelo clero e em 

documentos. Exemplo da literatura produzida neste período é a obra Canterburry Tales, de 

Geoffrey Chaucer, publicada por volta da década de 1470, que, ao usar o vernáculo, o Middle 

English, ousou e quebrou o paradigma da época, a exemplo do que Dante fizera na literatura 

italiana. A produção literária inglesa da Idade Média é marcada pela ficção, em que se encontram 

personagens humanos comuns e suas vidas aos moldes feudais. 

 Posterior à Idade Média, chega o Renascimento, marcado por descobertas científicas e, 

por conseguinte, forte ideário humanista. Durante o Renascimento, a Era Elizabethana é marcada 

pelo soneto e pelo drama, tendo como principal autor William Shakespeare. Por fim, é no 

Iluminismo, conhecido também como Era da Razão, que situa-se As Viagens de Gulliver. Este 

período é marcado por questões filosóficas em que se sobressai o ensaio, que, à época, teve como 

autores importantes Joseph Addison e Richard Steel, entre outros. Quanto à literatura oitocentista, 

comenta-se o seguinte: 

Por uma das ironias da história, a prosaica, religiosa e infeliz Rainha Ana (1702-14) deu 

seu nome a um dos mais brilhantes grupos de escritores da história da literatura inglesa 

– os ―Queen Anne wits‖ (inteligentes da Rainha Ana). Apenas dois anos depois da 

ascensão dela ao trono, Swift publicou ―Tale of a Tub‖ e ―The Battle of the Books‖ 

(MACMILLAN COMPANY, 1942, p. 679)
7
. 

 

 Feita a apresentação do arcabouço teórico que guiará a presente pesquisa, resta dizer, por 

 
7 By one of the ironies of history, prosaic, pious, and unhappy Queen Anne (1702-14) has given her name to one of 

the most brilliant groups of writers in the history of English letters – the ―Queen Anne wits.‖ Only two years after 

her accession to the throne, Swift published his Tale of a Tub and The Battle of the Books. 
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fim, que o livro As Viagens de Gulliver será brevemente resumido no capítulo 2, em que também 

haverá um estudo da primeira parte da narrativa, ―Viagem a Lilliput‖, foco de análise da 

pesquisa. Posteriormente, no capítulo III, serão apresentados alguns conceitos fundamentais para 

a pesquisa. No capítulo 4, serão analisados os excertos em que se faz uso da ironia e da metáfora 

em ―Viagem a Lilliput‖. Por fim, no capítulo 5 serão discutidas as considerações finais acerca da 

pesquisa realizada. 
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2. VIAJANDO PELO MUNDO DE SWIFT: O GÊNERO LITERÁRIO DAS VIAGENS E 

SUAS IMPLICAÇÕES 

 

Embora sofrendo ataques da crítica – sendo severamente julgado por escritores como, por 

exemplo, Thomas De Quincey e William Thackeray e, ainda, D. H. Lawrence – que se ressentiu 

não só com o conteúdo de denúncia e exposição da sociedade oitocentista presente em As 

Viagens de Gulliver, mas também com exposição generalizada da fragilidade e da degradação 

humanas, Jonathan Swift e seu livro tiveram ferrenhos defensores como John Ruskin e T. S. 

Eliot. Toda esta rede de crítica – seja positiva ou não – existente em relação ao livro confirma 

que a relação que se tem com a literatura satírica é até hoje polêmica.  

A leitura da obra-prima de Swift, As Viagens de Gulliver
8
, nos revela já de início que esta 

é uma sátira às histórias de viagens muito populares no século XVIII, quando foi produzida. 

Esses relatos de aventuras marítimas faziam sucesso principalmente entre a burguesia e 

integrantes da alta sociedade. New voyage round the world (1697), de William Dampier, com 

cinco edições apenas nos primeiros seis anos, é um exemplo da demanda deste tipo de literatura 

na época (SPATE, 1988, p. 25, apud SANTOS, 2008, p. 47). 

É importante que se faça uma delimitação do gênero literário que engloba As Viagens de 

Gulliver para que se possa refletir acerca do que se pode esperar de tal narrativa. Segundo 

Bakhtin, 

Aprendemos a moldas a nossa palavra nas formas do gênero e, ouvindo a palavra de 

outro, sabemos de imediato, desde as primeiras palavras, pressentir seu gênero, 

adivinhar seu volume, a estrutura composicional dada, prever seu final, em outras 

palavras, desde o início, somos sensíveis ao todos discursivo (…). Se os gêneros do 

discurso não existissem, se não os dominássemos, se precisássemos criá-los pela 

primeira vez no processo da palavra, se precisássemos construir cada um de nossos 

enunciados, o intercâmbio verbal seria impossível (BAKHTIN apud MAINGUENEAU, 

1995, p. 65). 
 

Portanto, pode-se afirmar que apenas por saber que As Viagens de Gulliver é um romance 

oitocentista que relata o desbravamento de lugares remotos, o leitor já pode prever uma dada 

estrutura da obra, do que ela tratará e como será relatado tal assunto. Maingueneau (1995) 

conclui o seguinte: 

 
8 Para que se estabelecessem uma seleção e posterior análise dos trechos da primeira parte de As Viagens de 

Gulliver, Viagem a Lilliput, foi utilizada a tradução por João Gentil, publicada por Printer Portuguesa em abril de 

2011. 
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Os gêneros literários não poderiam, portanto, ser considerados como ―procedimentos‖ 

que o autor ―utilizaria‖ da maneira que lhe aprouvesse para ―passar‖ de forma diversa 

um conteúdo estável, mas como dispositivos de comunicação em que o enunciado e as 

circunstâncias de sua enunciação estão implicados para realizar um macroato de 

linguagem específico. A obra só faz representar um real exterior, define um contexto de 

atividade. O gênero de discurso aparece dessa maneira como uma atividade social de 

um tipo particular que se exerce em circunstâncias adaptadas, com protagonistas 

qualificados e de maneira apropriada (MAINGUENEAU, 1995, p. 66) 
 

Seguindo as características da literatura de sua época, para dar veracidade ao romance, 

Swift introduz descrições detalhadas a respeito das sociedades fictícias que encontra ao longo de 

sua jornada – oferecendo ao leitor detalhes como costumes, hierarquia política e sistema 

educacional. Gulliver, narrador do livro, expressa sua curiosidade pelos costumes dos 

lilliputianos: ―Têm leis e costumes singularíssimos, que eu talvez tentasse justificar, se não 

fossem contrários aos da minha querida pátria‖ (SWIFT, 2011, p. 55). 

 Em termos de ambientação da narrativa, é possível, ainda, localizar os lugares 

encontrados ao longo da jornada de Gulliver no mapa. Lilliput
9
, por exemplo, está perto de 

Sumatra no Oceano Pacífico, Brobdingnag perto do Alasca, Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdrib e 

Luggnagg localizam-se na Ásia Oriental próximo ao Japão. O povo Houyhnhnms, por sua vez, 

está localizado na Austrália Ocidental (SANTOS, 2008, p. 47). 

 Além de satirizar o gênero literário de histórias de viagens, Swift escarneia o gosto e os 

costumes de sua própria sociedade. Em Lilliput, por exemplo, há dois partidos políticos, os 

Tramecksan e os Slamecksan, cuja única diferença é o fato de os integrantes daquele usarem 

sapatos de saltos altos e os deste, sapatos de saltos baixos. Segundo (VIANA; MACHADO, 2010, 

p.140), eles fazem referência aos partidos políticos ingleses – já mencionadas na introdução 

desta pesquisa – Whigs e Tories.  

 É possível também encontrar referências à situação política do século XVIII na Inglaterra 

na descrição das acrobacias circenses executadas pelos integrantes do cenário político de Lilliput: 

Os ministros ingleses mantêm sua posição através de acrobacias políticas, enquanto os 

ministros liliputianos pulam e dão cambalhotas como macacos para continuarem no 

poder. Nenhum deles consegue seu cargo através de princípios que defendem ou por 

competência e distinção em suas ações. Em Lilliput, qualquer um que demonstre 

agilidade circense está apto a exercer um alto cargo público, uma vez que a seleção se 

dá nos moldes de um mundo carnavalizado e de acordo com a coroação-destronamento 

do rei do carnaval (SANTOS, 2008, p. 49). 
 

 Tendo em vista as informações oferecidas ao longo desta apresentação, delimita-se o 

 
9 Vide Anexo III, em que se encontra um desenho do mapa de Lilliput. 
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objeto de estudo como sendo a análise das referências como as citadas acima e os recursos 

linguísticos adotados por Swift em ―Viagem a Lilliput‖, a qual será introduzida a seguir. 

 

2.1 Um enorme mundo pequeno: ―Viagem a Lilliput‖ 

 

 Na Inglaterra, Lemuel Gulliver, médico que possui certa experiência naval, recebe o 

convite do Capitão Willian Prichard  para acompanhá-lo em uma viagem marítima rumo aos 

mares do sul, partindo, assim, de Bristol em maio de 1699. 

Em sua viagem, o navio em que Gulliver estava sofre com intempéries e naufraga. 

Gulliver, contudo, consegue nadar até uma praia. Quando acorda, encontra-se em um lugar por 

ele desconhecido, Lilliput. O navegante acreditou estar a salvo até que tenta levantar-se e percebe 

que está amarrado e rodeado de homens muito pequenos: 

Qual não foi meu espanto quando vi uma minúscula figura humana que teria pouco mais 

de seis polegadas, empunhando um arco e uma flecha, e com uma aljava às costas! 

Quase ao mesmo tempo senti outros quarenta (ou assim me pareceram) da mesma 

espécie que seguiam o primeiro. Desatei de repente a soltar gritos tão horríveis, que 

todos eles fugiram aterrorizados, e mais tarde soube que alguns caíram de cima do meu 

corpo com tal precipitação que ficaram gravemente feridos. (SWIFT, 2011, p. 17) 
 

 Lemuel Gulliver é então levado à prisão por ordem do imperador de Lilliput até que fosse 

decidido o seu destino. Mantê-lo na cidade seria muito trabalhoso e despenderia uma enorme 

quantia de recursos, dado o seu tamanho em relação aos liliputianos. Apesar do ônus em deixar 

Gulliver em Lilliput, o imperador do país decide mantê-lo lá e fornecer-lhe tudo o que fosse 

necessário, às custas da cooperação de todos os cidadãos liliputianos. 

 Gulliver pede formalmente diversas vezes para que o libertassem – uma vez que era ainda 

mantido em cárcere privado –, porém o desejo só lhe foi concedido após ele concordar com os 

seguintes termos: 

I. O Homem Montanha não sairá dos nossos vastos Estados sem a nossa autorização 

escrita e autenticada com o nosso grande selo. 
II. Não terá a liberdade de entrar na nossa capital sem a nossa ordem expressa, para que 

os habitantes possam ser avisados duas horas antes para permanecerem encerrados em 

suas casas. 
III. O referido Homem Montanha limitará os seus passeios às nossas estradas principais, 

evitando passear ou deitar-se nos prados ou searas. 
IV. Passeando pelas aludidas estradas, terá o máximo cuidado possível para não pisar o 

corpo de algum dos nossos fiéis súditos, nem os seus cavalos ou carruagens, e não 

agarrará nenhum de nossos súditos sem que este o consinta. 
V. Se for necessário que algum dos correios do gabinete faça qualquer jornada 

extraordinária, o Homem Montanha é obrigado a levar na algibeira o mencionado 

correio durante seis dias, uma vez m todas as luas, e a trazê-lo de novo, são e salvo, à 
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nossa presença imperial, se tal lhe for requerido. 
VI. Será o nosso aliado contra os nossos inimigos da ilha de Blefuscu e fará todo o 

possível para afundar a esquadra que eles atualmente preparam contra o nosso território. 
VII. O dito Homem Montanha, nos seus tempos livres, prestará o seu auxílio aos nossos 

operários, ajudando-os a carregar grandes blocos de pedra para se concluirem os muros 

do nosso grande parque e outras construções imperiais. 
VIII. Depois de ter feito o solene juramento de observar estes artigos, acima decretados, 

o dito Homem Montanha terá uma ração de carne todos os dias e bebida suficiente para 

sustento de mil setecentos e vinte e quatro súditos nossos; terá entrada livre perante 

nossa individualidade imperial e outras demonstrações de nosso valimento. (SWIFT, 

2011, p. 40) 
 

 Os Blefuscu eram considerados inimigos dos lilliputianos, pois tinham opiniões 

divergentes quanto à maneira correta de se quebrar um ovo: pela parte mais fina ou mais grossa, 

e haviam obrigado o povo de Lilliput a quebrá-lo pela parte mais delgada. 

 Certo dia, Gulliver é requisitado a apagar um incêndio e ele o faz urinando sobre o fogo, 

ato que violava as leis liliputianas. Diante disso, o imperador é pressionado a matar seu hóspede. 

Todavia, ele decide apenas furar-lhe os olhos, pois assim ainda poderia ser útil a Lilliput. 

Sabendo disso, Gulliver decide fugir para Blefuscu, já que tinha permissão para ir até lá, onde 

fora muito bem tratado por todos. Com a ajuda de marinheiros de Blefuscu, Gulliver consegue 

recuperar um navio naufragado para tentar retornar à Inglaterra. Esse é basicamente o enredo 

desta parte do livro. 
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3. FIGURAS DE LINGUAGEM 

 

 Figura é definida como ―todo uso da língua que se distancia mais ou menos da expressão 

simples e comum‖ (FONTANIER, 1968, apud MAINGUENEAU, 2004). As figuras de 

linguagem, cuja classificação conta com mais de cem tipos, podem ser divididas em diferentes 

grupos e esta divisão pode ainda variar de acordo com o foco do pesquisador. Ao comentar tal 

variedade, Maingueneau afirma o seguinte: 

Podemos interessar-nos também pelas condições de emprego das figuras, assim como 

pelas suas funções no discurso: a tradição clássica insiste na ―função ornamental‖, e de 

fato, sobretudo, nos índices de ―literariedade‖ (é na Poética e não na Retórica que 

Aristóteles considera as principais figuras); Lamy (1701) assimila, por sua vez, as 

figuras à ―linguagem das paixões‖; outros as consideram antes de tudo como sendo 

eficazes instrumentos de persuasão. 
Como podem estar carregadas de valores múltiplos, as figuras da retórica

10
 encontram-

se, também, nos discursos mais ―comuns‖, como já assinalou Dumarsais. A maior parte 

dentre elas está ainda hoje bem viva, em especial no discurso da publicidade
11

, no qual 

elas estão presentes no texto e também na imagem (Durand, 1970) (MAINGUENEAU, 

2004, p. 238). 
 

 Grosso modo, pode-se dizer que figuras de linguagem são recursos utilizados por um 

locutor para que seu interlocutor tenha reações diversas ao interpretar dado enunciado. As figuras 

de linguagem podem ser divididas de diferentes formas, sendo a classificação feita por Fontanier 

em 1818 a que levaremos em consideração: 

O conjunto de figuras inventariadas por Fontanier (uma centena) é dividido em sete 

classes repartidas em gêneros, espécies e variedades – mencionemos, entre outras, além 

das figuras de significação, ou tropos, as figuras de construção (inversão, elipse, 

zeugma, anacoluto etc.), as figuras de elocução (repetição, gradação, aliteração, 

paranomásia...), as figuras de estilo (perífrase, apóstrofe, comparação, antítese...), e as 

figuras de pensamento (prosopopeia, concessão...) (MAINGUENEAU, 2004, p. 237). 
 

 No presente trabalho, serão abordadas figuras de significação, ou tropos, os quais são 

definidos da seguinte maneira:  

[…] ―figuras por meio das quais atribui-se a uma palavra uma significação que não é 

precisamente aquela própria dessa palavra‖ (Dumarsais, 1968:69). Eles constituem, 

então, uma subclasse das figuras de retórica, as figuras de significação (Fontanier), que 

repousam sobre uma transferência de sentido (MAINGUENEAU, 2004, p. 487).  

 

 
10 Em Portugal, o termo ―figura de linguagem‖ é mais amplamente conhecido como ―figura de retórica‖. 
11 Em seu livro, Análise de textos de comunicação, Maingueneau aborda mais profundamente a questão da análise 

de propagandas e afins. Cf. Referências bilbliográficas. 
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 Nosso objeto de análise é a maneira como Swift utiliza a ironia e a metáfora – dois tipos 

diferentes de tropos – em trechos selecionados da primeira parte de As Viagens de Gulliver. A 

diferença entre os tropos, segundo Dumarsais (apud Maingueneau, 2004), ―consiste na maneira 

como uma palavra se desvia de sua significação própria‖. Essa diferenciação será importante 

para que se possa definir a ironia e a metáfora. 

 

3.1 Ironia 

 

 A ironia é objeto de estudo de muitas áreas e sua contemplação não pode ser distanciada 

da filosofia e da retórica. A ironia caracteriza-se como um tropo, o qual consiste no afastamento 

de um enunciado de seu sentido literal. A ironia, particularmente, é definida por Maingueneau 

(2004) da seguinte forma: 

 

[…] dizer o contrário do que se quer fazer o destinatário compreender. Na ironia, há um 

efeito de não assumir a enunciação por parte do locutor e de discordância em relação à 

fala esperada em tal tipo de situação. É, pois, um fenômeno essencialmente contextual, 

cujos componentes interacionais e paraverbais são fortes; isso explica o interesse que 

suscita entre os adeptos das correntes pragmáticas (MAINGUENEAU, 2004, p. 291). 

 

 Em outras palavras, a ironia consiste em dizer o oposto daquilo que realmente se quer 

dizer ou que se espera que seja dito. Há, por conseguinte, um distanciamento entre aquele que 

produz determinado enunciado e o que se produz. Os motivos que levam um locutor a não querer 

atribuir um significado direto à sua mensagem são variados e o uso da ironia pode ocorrer em 

diferentes gêneros, não se restringindo à literatura e fazendo-se fortemente presente em textos 

publicitários, por exemplo. 

 Os aportes teóricos que a filosofia, a retórica e a linguística possuem em relação ao modo 

como concebem a ironia são fundamentais para conceituar a ironia como um procedimento 

literário (SANTOS, 2008).  

 Segundo Meucke (1995), estudioso que se debruça sobre a ironia na literatura, foi no 

livro República, de Platão, que a filosofia fez sua primeira menção à ironia, utilizando o termo 

eironeia, cuja raiz ―está associada à tradição filosófica de refutação, por meio do qual os gregos 

buscavam desestabilizar a certeza aparente das proposições convencionalmente estabelecidas‖ 

(SANTOS, 2008). Ainda na filosofia, a ironia pode ser concebida também segundo a ideia de 
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ironia romântica. 

 Para a retórica, a ironia é concebida como um tropo – explicitado acima. A ironia, ao 

contrário da metáfora, por exemplo, indica mais uma atitude enunciativa e menos uma 

caracterização do referente (MAINGUENEAU, 2004).  

A ironia como tropo é uma antífrase ou, ao menos, uma divergência mais ou menos 

clara entre sentido literal e sentido figurado (Kebrat-Orecchioni, 1980b). Isso só é 

possível se a enunciação fornece índices da ironia; pode ser no próprio conteúdo […] ou 

por outros meios: na oralidade, por uma entonação ou uma mímica particulares, na 

escrita, por reticências, pelo recurso ao itálico (MAINGUENEAU, 2004, p. 291). 
 

 Já para a linguística, a ironia pode ter diversos aportes teóricos; contudo, a fim de se 

manter o foco de nosso estudo, será superficialmente discutida apenas a ironia para a pragmática. 

Primeiramente, deve se ter em mente as máximas conversacionais de Grice (1975), as quais são 

definidas como princípios utilizados pelos falantes durante o ato conversacional, concretizando, 

assim, o princípio da cooperação. Caso alguma dessas máximas seja quebrada, a eficácia do ato 

comunicativo pode ser prejudicada.  

 A ironia quebra a máxima da qualidade, que coloca que não se deve afirmar aquilo que se 

julga ser falso, ou seja, só se pode dizer aquilo que é verdade: ―2. Qualidade. Eu espero que suas 

contribuições sejam genuínas e não espúrias. Se eu preciso de açúcar para preparar um bolo que 

você está me ajudando a fazer, eu não espero que você me dê sal; se eu preciso de uma colher, eu 

não espero uma colher de mentira feita de borracha 
12

‖ (GRICE, 1975, p. 47). 

Uma vez que a ironia consiste na afirmação do oposto àquilo que se pretende dizer, ela 

viola a máxima de qualidade de Grice. É importante, contudo, ressaltar que as máximas de Grice 

são objeto de discussão considerável entre pesquisadores, uma vez que o ato enunciativo abrange 

questões mais profundas que a linguagem literal. Em outras palavras, a ironia, ao 

deliberadamente quebrar a máxima conversacional de Grice, é também anunciada pelo falante 

por outros recursos, tais como a prosódia, fazendo com que o interlocutor possa identificá-la, não 

havendo, assim, má interpretação ou falta de comunicação. 

 Quando a ironia é utilizada com ferocidade, pretendendo-se ser desagradável com alguém, 

ela é conhecida como sarcasmo. Moisés (1974) diferencia a ironia do sarcasmo e, para tanto, 

afirma que, de modo geral, a ironia não fere tanto quanto o sarcasmo, aquela gera um sorriso, 

 
12 2. Quality. I expect your contributions to be genuine and not spurious. If I need sugar as an ingredient in the cake 

you are assisting me to make, I do not expect you to hand me salt; if I need a spoon, I do not expect a trick spoon 

made of rubber. 
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este, contudo, uma gargalhada. Ainda para estabelecer uma diferença entre a ironia e o sarcasmo, 

Moisés ressalta a importância do contexto na produção da ironia: ―a ironia depende do contexto; 

fora dele, o seu efeito desaparece, tragado pela obscuridade resultante; o sarcasmo, por sua vez, 

não se condiciona tão estritamente ao ambiente psicológico e verbal no qual se move‖ (MOISÉS, 

1975, p. 295). 

 Segundo Meyer (2011), a ironia não é tão claramente agressiva na literatura como poder 

ser em outros meios, uma vez que ela pode estar subentendida pelo contexto. Além disso, Meyer 

(2011) aponta a existência da ―ironia situacional‖, que ―existe quando há uma incongruência 

entre o que se espera que aconteça e o que de fato acontece‖
13

 (MEYER, 2011, p. 226). 

 

3.2 Metáfora 

  

 A retórica se ocupou durante certo período em identificar a diferença entre tropo, ―que 

transforma ou altera o sentido de uma palavra, assim como a metáfora
14

‖, e figuras, ―que 

arranjam as palavras a fim de atingirem um efeito especial
15

‖ (CULLER, 1997, p. 70).  

 A metáfora, assim como a ironia, é considerada um tropo e pode ser definida de acordo 

com diversas perspectivas teóricas. Segundo a retórica, esta figura de linguagem é definida como 

um processo ―pelo qual se utiliza um nome estranho por um nome próprio, que se toma 

emprestado de uma coisa semelhante àquela de que se fala‖ (LAMY, 1701:121 apud 

MAINGUENEAU, 2004, p. 328). Por uma visão semanticista moderna, pode-se explicar o 

processo trópico da metáfora como o uso de termos que possuem uma ou algumas características 

em comum, as quais servem para que se possa criar uma relação entre ambos os termos. Desta 

maneira, as qualidades não comuns entre eles não são colocadas sob enfoque. Em outras palavras, 

são escolhidos dois termos que, embora não se relacionem naturalmente com o mesmo 

referencial, possuem uma interseção que encobre características presentes em ambas as 

expressões e é esta convergência de qualidades que faz possível correlacioná-las. A metáfora 

pode ainda ser discutida pela pragmática e pela concepção de Jakobson.  

 No que tange à Análise do Discurso, é possível imprimir à metáfora três funções 

 
13 Situational irony exists when there is an incongruity between what is expected to happen and what actually 

happens. 
14 Which ‗turn‘ or alter the meaning of a word (as in metaphor). 
15 Which arrange words to achieve special effects. 
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principais: estética, cognitiva e persuasiva. Essa figura de linguagem pode ser concebida como 

de função estética para a retórica tradicional. O poder de concretizar conceitos difíceis de serem 

exprimidos é um dos componentes que fazem da metáfora uma figura ornamental: ―A metáfora 

vem dar um corpo concreto a uma impressão difícil de exprimir‖ (BACHELARD, 1967:79 apud 

MAINGUENEAU, 2004). 

 A partir de uma função cognitiva, a metáfora pode ser compreendida a partir da 

possibilidade que o uso dessa figura de linguagem oferece para explicar ideias novas ou pouco 

descritas pela analogia com ideias já mais concretizadas. Sob a perspectiva de função persuasiva, 

a metáfora é comentada da seguinte forma: 

Os discursos políticos, morais, jurídicos ou midiáticos fazem grande uso da metáfora 

para impor opiniões sem demonstrá-las […] A força persuasiva da metáfora se deve ao 

fato de fornecer uma ―analogia condensada‖ (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1970:535) e 

um ―julgamento de valor concentrado‖ (Charbonnel, 1991:35). […] Como observa 

Boissinot (1992:87-89), quanto mais a metáfora se apóia em um acordo preliminar e 

mais ela parece ser óbvia, mais seus efeitos manipuladores são importantes 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 330). 

 

 Sob o enfoque da literatura, a metáfora é comentada por Meyer (2011): 
 

Metáfora reafirma a identidade de coisas não-semelhantes. […] A metáfora transforma 

pessoas, lugares, objetos e ideias em o que quer que o poeta imagina que sejam e, se as 

metáforas são efetivas, a experiência do leitor, compreendendo, e a apreciação do que é 

descrito são realçadas. As metáforas são, frequentemente, mais exigentes que as símiles, 

pois elas não são assinaladas por palavras em particular. Ambas são sutis e potentes 

(MEYER, 2011, p. 415).
16 

 

 Segundo Moisés (1975) o uso da metáfora ocorre com mesma frequência tanto na 

linguagem falada quanto na escrita, porém de formas distintas. A metáfora presente na 

linguagem falada é chamada de ―metáfora morta‖ ou ―metáfora latente‖ e elas são clichês, 

―vazias de sentido‖. Por outro lado, a metáfora que ocorre na linguagem escrita tem forte apelo 

estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16  Gulliver saves the royal palace from fire, but instead of receiving gratitude, faces punishment for the 

unorthodoxy of his methods. (This may also be Swift‘s defence of his own satiric methods, as justified by his causes; 

he always believed that it was Queen Anne‘s disgust at A Tale of a Tub that lost him the chance of a bishopric.) 
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4. SELEÇÃO DE TRECHOS 

 

4.1 Ironia 

 

 Leavis (1952) argumenta que, embora o uso da ironia seja comum nas produções de Swift, 

ela não pode ser tão recorrentemente percebida em As Viagens de Gulliver quanto pode ser em 

outros escritos. Ele ainda salienta a importância do enfoque na ironia ao analisar os trabalhos de 

Swift: 

Direcionar a atenção para a ironia de Swift oferece, creio eu, a melhor oportunidade de 

lidar, adequadamente, sem desvio ou confusão, com o que é essencial em seu trabalho. 

Mas ela também envolve (para antecipar uma objeção) um insulto ao status clássico de 

As Viagens de Gulliver, um livro que, apesar de representar a mais impressionante 

conquista de Swift no sentido de uma criação completa – a coisa criada e desconexa – 

não oferece a melhor possibilidade de analisar a sua ironia (LEAVIS, 1952, p. 73)
17

.  
 

 De fato, a ironia swiftiana pode ser mais facilmente percebida nos panfletos políticos de 

Swift. Em 1729 Swift publicou sua obra-prima clássica de ironia selvagem, ―Modest Proposal
18

‖, 

em que ele propõe que as crianças irlandesas sejam vendidas como comida para os ricos 

britânicos, solucionando assim a penúria que acometia muitos na Irlanda: 

As condições de vida para a vasta maioria das pessoas na Irlanda variava 

consideravelmente. Muitos viviam na miséria, enquanto outros eram mais prósperos. 

Mas havia disparidades grosseiras que, somadas à restritiva legislação de Westminster 

ofendendo sensibilidades de ascendência, combinaram para produzir não só um 

sentimento separatista por parte da ascendência, mas também críticas devastantes por 

parte da classe dominante. Um homem, mais que qualquer outro, é identificado como a 

voz crítica: Jonathan Swift […]  (RANELAGH, 1999, p. 75).
19 

 

 Todavia, em alguma medida, ousando confrontar nossa investigação com os pareceres 

 
17 To direct the attention upon Swift's irony gives, I think, the best chance of dealing adequately, without deviation 

or confusion, with what is essential in his work. But it involves also (to anticipate an objection) a slight to the 

classical status of Gulliver's Travels, a book which, though it may represent Swift's most impressive achievement in 

the way of complete creation – the thing achieved and detached – does not give the best opportunity to for 

examining his irony. 
18 ―A modest proposal for preventing the children of poor people from being a burden to their parents or the country, 

and for making them beneficial to the public‖ (Uma modesta proposta para evitar que os filhos de pessoas pobres 

sejam um fardo para seus pais ou para seu país, e fazendo-as proveitosas para o público‖). Neste panfleto ele sugeriu 

que tanto pobres quanto ricos podem se beneficiar da venda de crianças pobres como comida para os abastados, ―a 

mais deliciosa, nutritiva e saudável comida‖. 
19 The conditions of life for the vast majority of people in Ireland varied considerably. Many lived in squalor, while 

others were more prosperous. But there were gross disparities which, together with the restrictive Westminster 

legislation offending Ascendancy sensibilities, combined to produce not only a sense of separateness on the part of 

the Ascendancy, but also devastating criticism from within the ruling class. One man, more than any other, is 

identified with this critical voice: Jonathan Swift. 
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dos críticos mencionados, afirmamos que, se levarmos em consideração a definição de ironia 

situacional discutida acima, é possível encontrar diversos excertos em que se faz aguda a 

presença dessa figura de linguagem, como é possível notar no trecho abaixo, em que Gulliver 

descreve como se dão as festas populares e divertimento do povo lilliputiano: 

O imperador quis um dia entreter-me com as espetaculares festas populares do seu povo, 

que em tudo vão além de todas as outras nações que visitei, quer na destreza, que na 

magnificência. Mas nada me divertiu tanto como ver os bailarinos de corda fazerem 

pirueta sobre um finíssimo fio, com o comprimento de dois pés e estendido a doze 

polegadas do solo. 

As pessoas que executam esta diversão são as que aspiram a grandes empregos e se 

supõem dignas de se tornarem favoritas da corte. Com esse fito entregam-se desde tenra 

idade a esses nobres exercícios, que convêm principalmente aos indivíduos de elevada 

categoria. Quando um importante cargo está vago, quer pela morte de quem o exercia 

quer por essa pessoa ter caído em desgraça junto do imperador (o que acontece 

frequentemente), uns seis pretendentes apresentam um requerimento para lhes ser 

concedida licença de divertirem Sua Majestade e a corte com uma dança na corda, e 

aquele que saltar à maior altura sem cair é quem conquista o lugar. Acontece muitas 

vezes que se ordena também aos grandes magistrados que dancem, para provarem a sua 

habilidade e para darem a entender ao imperador que não perderam as suas faculdades 

(SWIFT, 2011, p.34). 

 

 Espera-se que, para ocupar um cargo importante na sociedade, a pessoa possua 

habilidades consideráveis no que diz respeito àquilo que ela deve executar em sua profissão. Por 

exemplo, um médico deveria não só possuir conhecimento sobre o corpo e as doenças que o 

acometem, mas também deveria saber como diagnosticar tais doenças e tratá-las, bem como 

saber portar-se perante o paciente, estabelecendo uma relação de confiança com ele. Da mesma 

maneira, um político deveria ser um cidadão ético – ou seja, um indivíduo não corrompível –, 

que procura, através de artifícios que cabem a ele, um bem comum. Além disso, citam-se como 

qualidades compatíveis com pessoas que ocupam cargos políticos a oratória, a diplomacia, a 

polidez, a cortesia. Contudo, como é possível perceber no trecho transcrito acima, em Lilliput, 

basta que algumas habilidades circenses sejam dominadas para que um cidadão seja um aspirante 

próspero a um cargo político. Quanto mais competente for um indivíduo divertindo o imperador 

de Lilliput, mais relevantes são as suas chances de trabalhar ao lado de Sua Majestade.  

 Portanto, a ironia situacional faz-se presente uma vez que a expectativa do leitor de 

encontrar uma rigorosa seleção dos políticos lilliputianos é quebrada, dado que deles espera-se 

apenas saber andar sobre cordas ―finíssimas‖, fazer malabares e piruetas. Gulliver ainda comenta 

sobre os ministros de Lilliput: 

[…] O perigo, no entanto, é muito maior quando os próprios ministros recebem ordens 

de mostrarem a sua habilidade, porque, fazendo esforços extraordinários para serem 



27 

 

superiores a si próprios e para deixarem ficar mal os outros, dão quase sempre perigosas 

quedas (SWIFT, 2011, p. 34-5).  

  

 Gulliver também expressa sua opinião acerca das leis lilliputianas. No excerto a seguir 

fica claro uso da ironia para criticar acidamente o método de escolha usado pelos lilliputianos 

para escolher a cúpula política de seu país: 

Referindo-me a estas leis e às seguinte, apenas falo das leis originais e primitivas dos 

lilliputianos. Sei que, pelas modernas leis, estes povos caíram num grande excesso de 

corrupção. Prova-o vergonhoso uso de obter os mais elevados empregos dançando na 

corda e os lugares de distinção concedidos aos que saltam à vara. Note o leitor que esse 

indigno uso foi introduzido pelo pai do actual imperador (SWIFT, 2011, p. 58). 

 

 É intrigante perceber como Swift critica o fato de que aqueles que ocupam os mais altos 

cargos políticos em Lilliput são selecionados de maneira extremamente ineficiente tendo em 

vista o tipo de serviço que eles devem executar. Por outro lado, Swift parece ser contra a 

modernização das leis, argumentando que foi consequência delas o fato de Lilliput estar agora 

assolada pela corrupção. É ainda interessante notar o desafeto de Swift pela modernização em 

suas ideias quanto a manutenção de um padrão linguístico estático, pois ele rejeitava em certa 

medida o desenvolvimento do uso da língua. 

 Ainda em Viagem a Lilliput, nota-se que o autor ironiza a necessidade que Gulliver tem 

de consultar seu relógio a todo momento, ato que causa certa incompreensão nos lilliputianos: 

―Pedimos-lhe que tirasse para fora do bolso tudo o que estava preso à corrente, e 

pareceu-nos ser um globo parte de prata e parte de metal transparente. Pelo lado 

transparente vimos certas figuras esquisitas traçadas num círculo; julgámos que lhes 

poderíamos tocar, mas os dedos foram retidos por uma substância luminosa. Colocámos 

essa máquina ao lado dos nossos ouvidos, constatámos que fazia um ruído contínuo, 

semelhante ao de um moinho de água, e conjecturámos que, ou é qualquer animal 

desconhecido, ou, então, a divindade que adora. No entanto, inclinamo-nos mais para 

esta última opinião já que nos afirmou (se nós o compreendemos corretamente, já que se 

exprimia com muitas dificuldades) que raramente fazia qualquer coisa sem a consultar, 

chamava-lhe o seu oráculo, e dizia que designava o tempo para todas as acções da sua 

vida.‖ (SWIFT, 2011, p. 30-31).  

 

 É relevante notar como Swift satiriza a necessidade de se controlar o tempo, fazendo dos 

momentos que temos ao longo do dia meras ações ansiosamente calculadas para que seja 

possível cumprir um dado número de tarefas, como se fôssemos escravos do tempo, ou como se 

o tempo fosse uma divindade a ser adorada acima de qualquer outra necessidade. Tratar disso é 

uma maneira de Swift criticar este hábito mecânico. 
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4. 2 Metáfora 

 

 A metáfora é uma figura de linguagem que parece ser mais facilmente detectada na 

primeira parte de As Viagens de Gulliver. O excerto abaixo reflete um claro exemplo de metáfora: 

Gulliver é informado a respeito da situação política interna e externa de Lilliput, havendo 

referências ao cenário político britânico da época. 

— Apesar de o nosso Estado parecer florescente aos olhos do estrangeiro, o que é certo 

é que temos dois grandes males a debelar: de dentro, uma violente oposição; de fora, a 

invasão com que nos ameaça um formidável inimigo. Sobre a primeira, é preciso que 

saiba que há setenta luas que existem dois partidos contrários neste império, sob os 

nomes de Tramecksan e Slamecksan, termos derivados dos altos e baixos tacões de seus 

sapatos, pelos quais se distinguem. Não falta quem seja da opinião, é verdade, que os 

tacões altos são mais conformes à nossa antiga constituição. No entanto, Sua Majestade 

resolveu servir-se apenas dos tacões baixos na administração do governo e em todos os 

cargos que dependem da coroa. Pode mesmo verificar que os tacões de Sua Majestade 

Imperial são, pelo menos, um drurr mais baixos que os de qualquer outro membro da 

corte. (O drurr é aproximadamente a décima quarta parte de uma polegada). O ódio dos 

dois partidos – continuou Keldersal – está de tal forma exacerbado que não comem, não 

bebem juntos, nem se falam. Temos quase certeza de que os Tramecksan ou tacões altos 

são em maior número do que nós. A autoridade, porém, está na nossa mão. Contudo, 

suspeitamos que Sua Alteza Imperial, o herdeiro da coroa, tem alguma inclinação para 

os tacões altos. Pelo menos tivemos ocasião de ver que um dos tacões é mais altos do 

que o outro, o que o faz coxear um pouco (SWIFT, 2011, p. 45). 

 

 Os partidos políticos lilliputianos, Tramecksan e Slamecksan, são metáforas aos Whigs e 

Tories, oposições no século XVIII. Quanto ao posicionamento de Swift em relação a estes dois 

partidos, Ranelagh (1999) comenta o seguinte:  

Ele [Swift] começou a apoiar a facção pró-Stuart na política britânica – os Tories – 

escrevendo panfletos e artigos em sua defesa. Ele também cometeu o erro de não 

esconder de seus contemporâneos seu intelecto brilhante e sua inteligência satírica, 

sendo, consequentemente, tratado como indigno de confiança. Quando seu patrono, 

Robert Haley, tornou-se chanceler do tesouro público em 1710, Swift esperou por um 

avanço e, até mesmo, um bispado, mas ele foi decepcionado e, em 1713, ele aceitou a 

melhor oferta que lhe foi feita e tornou-se deão de St. Patrick‘s. Ele considerou isso um 

castigo. Com a substiuição dos Tories pelos Whigs na morte da Rainha Anne no ano 

seguinte, as esperanças de reconhecimento de Swift acabaram e ele passou o resto de 

sua vida na Irlanda. Como resultado desta decepção, mas também por culpa de se sua 

experiência como deão, Swift tornou-se arco expoente da sátira política antigovernista 

na Irlanda (RANELAGH, J. O. 1999, p. 75-6)
20

. 

 
20 He came to support the pro-Stuart faction in British politics – The Tories – writing broadsheets and articles in 

their cause. He also made the mistake of not hiding from his contemporaries his brilliant intellect and biting wit, 

with the consequence that he was not trusted. When his patron, Robert Haley, became chancellor of the exchequer in 

1710, Swift hoped for advancement and even a bishopric, but was disappointed, and 1713 he accepted the best offer 

that was made to him and became dean of St. Patrick‘s. He regarded this as banishment. With the eclipse of the 

Tories by the Whigs at Queen Anne ‗s death the following year, Swift‘s hopes for recognition ended, and he spent 

the rest of his life in Irleand.  
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 Pode-se dizer, ainda, que a ―ameaça exterior‖ descrita no excerto acima é uma referência 

ao período de instabilidade entre Inglaterra e França no século XVIII, culminando na guerra dos 

sete anos, iniciada em 1756, posterior à publicação de As Viagens de Gulliver. 

 Além disso, a maneira como Swift estabelece uma relação entre alguns eventos da 

narrativa e situações reais pelas quais ele passava na política britânica pode ser exemplificadas a 

partir do seguinte trecho, em que Gulliver apaga um incêndio com sua própria urina: 

Fui acordado certa ocasião, devia ser perto da meia-noite, com gritos de uma multidão, 

que se juntara à porta de minha casa. Ouvi frequentemente a palavra ―burgum‖. Alguns 

cortesãos, abrindo passagem entre a multidão, imploraram-me que me dirigisse sem 

mais demoras para o palácio, que havia um incêndio nos aposentos da imperatriz, por 

descuido de uma das suas aias que tinha adormecido enquanto lia um poema 

blefuscudiano. Levantei-me imediatamente e dirigi-me ao palácio com certo custo, para 

não pisar ninguém no caminho. Quando cheguei, vi que já se tinham aplicado as escadas 

às paredes dos quartos e que estavam bem fornecidos de baldes. Mas a água estava 

muito longe. Aqueles baldes deviam ter talvez o tamanho de dedais, e o pobre povo 

acarretava-os com a máxima solicitude. O incêndio lavrava já com bastante intensidade 

e aquele magnífico palácio teria sido infalivelmente reduzido a cinzas, se, por uma 

extraordinária presença de espírito, não tivesse me ocorrido uma ideia. Na noite 

precedente, tinha bebido grande quantidade de um certo vinho branco chamado 

glimigrim (que os blefuscudianos chamam flunec, mas que não se compara ao nosso), 

que tem poderosas propriedades diuréticas. Desatei então a urinar em grande 

abundância e dirigi o jacto com tanto acerto e tão boa mira que, em três minutos, o fogo 

estava completamente apagado e o resto daquele soberbo edifício, que custara somas 

imensas, ficou preservado do incêndio (Swift, 2004, p. 54).  
 

 Gulliver depois relata que ―verter águas nas proximidades do palácio imperial‖ era ilegal 

em Lilliput, fato que preocupava o viajante, que, mais tarde, foi surpreendido com a informação 

de que Sua Majestade havia ordenado que enviassem a Gulliver cartas de agradecimento pelos 

serviços prestados. Contudo, a imperatriz de Lilliput jurou vingar-se, visto que ficara enojada por 

tal ato. Por fim – como consequência também de outras ações que iam de encontro às leis 

lilliputianas –, Gulliver descobre que haviam pedido pena capital a ele. Por conta dos serviços 

bélicos prestados pelo visitante, o imperador de Lilliput sugere que lhe sejam apenas arrancados 

os olhos, mas essa ideia não foi bem recebida. Decidiu-se, então, que a comida de Gulliver seria 

reduzida aos poucos para que ele definhasse até a morte. 

 Segundo Roberts (1992), a ingratidão, aos olhos de Gulliver, dos lilliputianos, mesmo 

depois de ele ter oferecido ajuda fundamental contra os Blefuscu, pode ser uma maneira que 

Swift encontrou para justificar a sua própria maneira satírica de se comunicar: 

Gulliver salva o palácio real de um incêndio, mas em vez de receber gratidão, encara 

uma punição pelo seu método não ortodoxo. (Isso também pode ser a defesa de Swift de 
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seus próprios métodos satíricos, como justificados pelas suas causas; ele sempre 

acreditou que foi o desgosto da Rainha Anne por ―A Tale of a Tub‖ que o fizera perder 

a chance do bispado (ROBERTS, 1992, p. XXIV-XXV)
21

.  
 

 Roberts ainda argumenta que esta falta de reconhecimento descrita por Gulliver é muito 

parecida com a reclamação dos Tories contra os Whigs. Segundo aqueles, estes procuravam por 

uma vitória incondicional na guerra sem levar em conta os ganhos provenientes do Tratado de 

Utrecht, assinado em 1713, responsável pelo fim da guerra de sucessão espanhola e que atendia 

aos interesses de várias potências europeias – tais como Inglaterra e França.  

 Consideramos relevante ainda apontar o fato de que Gulliver relata que sua reputação 

perante o imperador de Lilliput fica abalada por culpa do tesoureiro-mor, Flimnap, não nutrir boa 

opinião a respeito de Gulliver e, sendo homem de confiança de Sua Majestade, ter influenciado o 

imperador contra o visitante. Tal evento pode fazer referência ao fato de que Swift tivera de se 

afastar do cenário político com a retomada do partido Whig, uma vez que esta sucessão de fatos 

na narrativa leva Gulliver a decidir que seria melhor fugir para Blefuscu. Esta decisão é 

interpretada da seguinte forma: 

Mas os episódios em as Viagens normalmente possuem uma engenhosa dupla aplicação. 

Portanto, a ideia de invadir Blefuscu sugere uma política Whig em relação à França, 

mas se fosse para ser subjugada, o paralelo seria a Irlanda. A fuga de Gulliver para 

Blefuscu pode sugerir não só o voo de Bolingbroke para a França (dirigido, está 

implícito, em direção aos braços do inimigo), mas também o que Swift sempre 

considerou ser seu próprio exílio na Irlanda. É assim que um país ingrato trata seus 

grandes cidadãos. O maior adversário de Swift, Flimnap, não é ―grande‖ em nenhum 

sentido. Ele representa Sir Robert Walpole, que em 1715 foi o First Lord do Tesouro e 

um instigador da Comissão de Sigilo (ROBERTS, D. 1992, p. XXV)
22

. 
 

 Como já explicitado na introdução, com a morte da Rainha Ana, os Whigs ascendem ao 

poder junto de Jorge I, o que leva Swift a uma vida de reclusão na Irlanda. Pode-se concluir 

ainda que Swift faz menção à importância de se ter boas relações políticas ao descrever o 

desafeto nutrido entre Gulliver e Flimnap, dado que, segundo mostra o levantamento de dados 

biográficos de Swift, ele não era muito bem quisto pela Rainha Ana – consequência de seu 

 
21  Gulliver saves the royal palace from fire, but instead of receiving gratitude, faces punishment for the 

unorthodoxy of his methods. (This may also be Swift‘s defence of his own satiric methods, as justified by his causes; 

he always believed that it was Queen Anne‘s disgust at A Tale of a Tub that lost him the chance of a bishopric.) 
22 But episodes in Travels often have an ingenious double application. Thus, the idea of invading Blefuscu suggests 

Whig policy towards France, but were it to be subjugated, the parallel would be with Ireland. Gulliver‘s scape to 

Blefuscu may suggest not only Bolingbroke‘s flight to France (driven, it is implied, into the arms of the enemy), but 

also what Swift always regarded as his own exile in Ireland. It is thus an ungrateful country treats its great men. 

Gulliver‘s most important foe, Flimnap, is not ‗great‘ in any sense. He represents Sir Robert Walpole, who in 1715 

was First Lord of the Treasury and an instigator of the Committee of Secrecy. 



31 

 

escrito ―Tale of a Tub‖ –, fato que frustrou algumas de duas expectativas de ascensão político-

religiosa. Para exemplificar, Jeffares (1997) comenta que ele ansiava por um cargo de bispo, 

quando na verdade chegou apenas à posição de deão. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As viagens de Gulliver no mundo contemporâneo 

 

 As Viagens de Gulliver conta uma história que, apesar de profundamente relacionada com 

os eventos sociopolíticos da época em que foi escrito, pode ser relida e ressignificada aos dias 

atuais, o que reafirma a importância de Swift ao cenário literário de língua inglesa. Leavis (1952) 

defende a ideia de que o leitor contemporâneo desse livro terá consciência de que há, em 

―Viagem a Lilliput‖, forte sátira política ao momento em que foi produzido e que a sátira política 

ali presente não está mais tão viva hoje, a não ser que para os historiadores.  

 Ao contrário do que propõe esta afirmação, é justamente a sátira política – que se dá 

também pelo uso da ironia e da metáfora – que se pode estabelecer uma relação entre os eventos 

ocorridos na obra, bem como no cenário atual. É justamente por ser possível associar momentos 

históricos tão distantes que As Viagens de Gulliver pode provar a sua importância não apenas 

para a literatura inglesa.  

 Kiberd (2005) levantou a questão de como, fruto da globalização, o ambiente escolar tem 

se tornado mais plural, com pessoas de diferentes nacionalidades o compondo num mesmo país. 

Ele ainda comenta acerca do problema de como apresentar uma literatura estrangeira para 

pessoas de cultura tão distinta: 

As questões que os imigrantes colocaram significava que o cânon da escrita irlandesa 

precisou menos de ser suplantado que para ser reinterpretado de maneira que revelou 

mais plenamente seus significados multicultural. Minha carreira de ensino começou 

com uma exploração animada do que pode acontecer nas salas de aula onde os alunos de 

fundo sindicalista confrontam o mundo gaélico, e onde as crianças de famílias 

nacionalistas abraçam as idéias do Anglo-Irlandês. Agora é hora de imaginar como o 

filho de um trabalhador brasileiro em uma fábrica interiorana de carne pode ler 

Gulliver’s Travels, ou como a filha de imigrantes nigerianos poderiam responder a 

Dancing at Lughnasa (KIBERD, 2005, p. 20)
23

. 

 

 Como as dúvidas levantadas no excerto acima são ou serão solucionadas dentro de sala de 

aula não concerne ao foco desta pesquisa. Todavia, o simples fato de Kiberd ter levantado tais 

questões apontam para o caráter contemporâneo ainda presente em As Viagens de Gulliver. Não 

 
23 The issues which the incomers posed meant that the canon of Irish writing needed less to be supplanted than to be 

reinterpreted in ways which revealed more fully its multicultural meanings. My teaching career began with an 

excited exploration of what might happen in classrooms where students of unionist background confronted the 

Gaelic world and where children of nationalist families embraced the ideas of the Anglo-Irish. Now it is time to 

imagine just how the son of a Brazilian worker in a midlands meat factory might read Gulliver's Travels or how the 

daughter of Nigerian immigrants might respond to Dancing at Lughnasa. 
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se propõe aqui, claro, que Leavis (1952) esteja de todo equivocado. O que se tenta argumentar é 

o fato de que a sátira política – presente em As Viagens de Gulliver e que toma forma a partir do 

uso da ironia e da metáfora – faz-se pertinente ainda ao mundo contemporâneo de tal modo que 

indivíduos de culturas muito divergentes podem se relacionar de maneiras singulares ao que é 

apresentado na obra em questão.  

 Por mais que o leitor não esteja de todo consciente a respeito das referências ao cenário 

sócio-político da época, é fruto da satirização dos eventos políticos oitocentistas que um leitor 

adulto contemporâneo poderá fazer menção aos eventos sociopolíticos de sua própria época, 

nutrindo interesse pela narrativa que transcende o momento de sua produção. São vários os 

aspectos que podem ser transpostos ao mundo contemporâneo, tais como o modo de perceber a 

cultura do outro, os jogos políticos presentes na narrativa que servem para que alguns se 

mantenham no poder, a maneira como o sistema educacional lilliputiano serve apenas para 

manter uma estrutura social aristocrática, dado que ele só é acessado pelos mais abastados – com 

raras exceções – e ainda é dividido de acordo com o sexo dos alunos, pois assim pode direcionar 

o foco às expectativas do que um homem deve cumprir numa sociedade e do que uma mulher 

deve exercer. Ainda, a pluralidade cultural presente em As Viagens de Gulliver se faz mais atual 

que nunca, dada a grande questão imigratória, entre outras ligadas a questões de inclusão e de 

alteridade que marcam o contexto do nosso mundo contemporâneo. 

 A partir de tudo o que foi discutido até então, procurou-se demonstrar não só o motivo 

pelo qual Swift é considerado pela crítica um dos mais importantes escritores de língua inglesa, 

bem como discutir as diversas significações que a primeira parte de sua obra mais conhecida, As 

Viagens de Gulliver, pode implicar ao longo de sua interpretação. 

 Procurou-se ainda demonstrar que, ao contrário do que afirma Leavis (1952), 

compreender o uso das metáforas utilizadas ao longo da parte analisada da obra-prima de Swift 

interessa não somente aos historiadores – uma vez que elas fazem referências a eventos sócio-

políticos da época em que foi escrita –, mas também à análise do discurso, visto que o uso dessa 

figura de linguagem pode ser reinterpretada e correlacionada aos dias atuais, reafirmando, assim, 

a posição de Swift como um dos mais importantes escritores de língua inglesa de todos os 

tempos. 

 É importante ainda mencionar que, ao iniciar a pesquisa, me parecia ter encontrado 

problemas ou questões pontuais. No entanto, ao longo do desenvolvimento, notei que a 
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exploração do foco do presente trabalho demanda reflexões de grande espectro, não só do âmbito 

linguístico: históricas, sociológicas, políticas – isso, embora possa deixar um saldo de pequena 

frustração, reafirma a complexidade contida num discurso, sobretudo no discurso literário. Além 

disso, reflete a grandiosidade de Swift e ainda concretiza o aspecto interdisciplinar da Análise do 

Discurso. 
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ANEXO I – Capa original de As Viagens de Gulliver
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 BRAME, A. <http://www.mrbramesblog.org/2012/11/jonathan-swift-satirist.html> Acessado em 30 de junho de 

2016. 

http://www.mrbramesblog.org/2012/11/jonathan-swift-satirist.html
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ANEXO II – Ensaios, panfletos, periódicos e tratos produzidos por Jonathan Swift 

 

―A Meditation upon a Broomstick" (1703–1710) 

"A Tritical Essay upon the Faculties of the Mind" (1707–1711) 

The Bickerstaff-Partridge Papers (1708–1709) 

"An Argument Against Abolishing Christianity" (1708–1711) 

―The Intelligencer‖ (1719–1788) 

―The Examiner‖ (1710) 

"A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue" (1712) 

"On the Conduct of the Allies" (1711) 

"Hints Toward an Essay on Conversation" (1713) 

"A Letter to a Young Gentleman, Lately Entered into Holy Orders" (1720) 

"A Letter of Advice to a Young Poet" (1721) 

―Drapier's Letters‖ (1724, 1725) 

"Bon Mots de Stella" (1726) 

"A Modest Proposal" (1729) 

"An Essay on the Fates of Clergymen" 

"A Treatise on Good Manners and Good Breeding" 

"A modest address to the wicked authors of the present age. Particularly the authors of 

Christianity not founded on argument; and of The resurrection of Jesus considered" (1743) 
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ANEXO III – Mapa de Lilliput
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 SWIFT, 2004, p. 16. 


