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RESUMO 
 
Pesquisa da microconstrução “para lá de X”, que atua como membro da categoria dos 
intensificadores no português contemporâneo. Locativo “lá” e as preposições “para” e 
“de” juntam-se e passam a funcionar como advérbio graduador e, em arranjo 
indissolúvel com “X”, apresentam-se como microconstrução gramatical 
intensificadora. Microconstrução é uma unidade específica que pareia forma e sentido 
e é convencionalizada à medida que é compartilhada entre os usuários da língua. 
Como resultado, a partir disso, tem-se que “para lá de X” atua como microconstrução, 
uma vez que suas partes formam arranjo com sentido e função intensificadora e seu 
uso é detectado em contextos reais da língua em uso. “Para lá de X” apresenta-se 
como padrão recorrente na língua em contextos nos quais “X” instancia-se em um SN 
com valor locativo, temporal, quantificador e predicativo ou em um advérbio 
qualificador. Como base teórica, utilizam-se, dentre outros, Traugott e Trousdale 
(2013). 

 
Palavras-chave: microconstrução gramatical; língua em uso; morfossintaxe. 
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ABSTRACT 
 
 

Research of micro construction “para lá de X”, which acts as a member of the category 
of the intensifiers in contemporary Portuguese. Locative “lá” (there) and the 
prepositions “para” (to) and “de” (of) join and get work as a grader adverb and, in an 
indissoluble arrangement with “X”.  It presents itself as intensifying grammatical micro 
construction. Micro construction is a specific unit which pairs form and meaning and it 
is conventionalized as it is shared by the language users. As result, from that, we have 
“para lá de X” acting as a micro construction, since its parts form an arrangement with 
form and meaning of intensifier and its usage is detected in real contexts of language 
in use. “Para lá de X” presents a recurrent pattern in contexts in which “X” instance in 
an SN (NP) with locative value, temporal, quantifier and predicative or in an qualifier 
adverb. As theoretical support, we use, mainly, Traugott and Trousdale (2013). 
 
Key-Words: grammatical micro construction; language in use; morphosyntax 
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INTRODUÇÃO 

 

Todos os usos linguísticos estão sujeitos à mudança ou à transformação 

na trajetória da língua. Com o passar do tempo e de novas demandas comunicativas, 

novas expressões surgem e palavras que outrora tinham um significado passam a ser 

usadas com novos sentidos e funções.  

Esta dissertação se volta para um desses fenômenos evolutivos que 

acontece automática e continuamente em todas as línguas do mundo: a 

construcionalização gramatical, uma mudança categorial que garante novos usos e 

funções gramaticais para construções em determinados contextos (BYBEE, 2010; 

TRAUGOTT e TROUSDALE, 2013; TRAUGOTT e DASHER, 2005). 

A pesquisa fundamenta-se na visão construcional de gramaticalização 

(construcionalização gramatical) e na Linguística Funcional Centrada no Uso, que, 

segundo Cunha et al. (2013, p.17), “busca identificar motivações discursivo-

pragmáticas e semântico-cognitivas implicadas no uso de padrões construcionais”. 

Como hipótese geral de pesquisa, o trabalho defende que “para lá de X” é 

uma microconstrução gramatical, de sentido procedural, que atua como intensificador. 

Essa atuação ocorre, basicamente, em contextos circunstanciais (locativos e 

temporais) e em contextos com quantificadores – “X” instanciado em sintagma 

nominal cujo núcleo é um substantivo ou palavra substantivada (doravante X(subst)) – 

e, também, em contextos predicativos – “X” instanciado em sintagma nominal apenas 

com adjetivo (doravante X(adj)). 

Microconstrução, segundo o posicionamento de Traugott (2008), é uma 

unidade de sentido e forma usada em contextos sintático-semânticos e discursivo-

pragmáticos específicos. Trata-se de um type (Bybee, 2010) formado a partir da 

composição de seus elementos formadores – que outrora atuavam diferentemente, 

cada um com sua particularidade de uso – para otimizar, de certa forma, o discurso 

do usuário da língua. 

Quando as microconstruções, que são representações esquemáticas, 

apresentam-se em contextos reais de uso, empíricos, chamam-se constructos, 

também chamados por “tokens” (palavras, sintagmas, frases). Constructos, então, são 

as instanciações da microconstrução no discurso.  Fried (2013, p.423) diz que 

construções são “pedaços de gramática”, enquanto que os constructos são 

realizações físicas reais de construções. 
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Em (1), abaixo, contexto retirado de um blog sobre famosos – vinculado à 

Revista Caras – da plataforma UOL, encontra-se um exemplo de constructo da 

microconstrução “para lá de X”: “para lá de romântico”, que é uma ocorrência em que 

“X” instancia-se no adjetivo “romântico”: 

 
(1) Michel Teló e Thaís Fersoza escolheram um destino para lá de 
romântico para comemorar suas bodas de sorvete - que marcam os 
primeiros dois meses de casados -, Fernando de Noronha. Tanto a 
atriz como o sertanejo publicaram em seus perfis no Instagram nesta 
terça-feira, 16, fotos da viagem ao destino, um dos favoritos dos 
famosos brasileiros. (Disponível em: <http://caras.uol. com.br/ 
verao/michel-telo-e-thais-fersoza-comemoram-bodas-de-sorv ete-em-
fernando-de-noronha#.VM5EFGjFA U>. Acesso em 15 dez. 2014.) 

 

Para defender “para lá de X” como microconstrução, então, apresentam-se 

– de forma sincrônica –, nesta dissertação, seus níveis de gramaticalidade e suas 

possíveis instanciações em diferentes tipos de constructos usados no português 

contemporâneo.  Esses níveis apresentam propriedade semântico-funcionais que são 

distintas nos usos mais comuns de seus elementos formadores, também disponíveis 

para uso em outras situações, com diferentes especificidades.  

Traugott e Trousdale (2013), quando diferenciam níveis gradualidade de 

níveis de gradiência, explicam que a análise da microconstrucionalização (surgimento 

da construção em nível micro, individual, específico) pode partir de dois vieses: a) o 

histórico, sobre gradualidade, que se refere às mudanças que ocorrem, em 

micropassos (aos poucos, em pequenos passos de mudança), à medida que a língua 

evolui; b) e o sincrônico, sobre a gradiência, que se refere à análise, a partir de 

descrições, das diferentes possibilidades de sentidos e funções – os níveis de 

gramaticalidade – para a microconstrução no estágio atual da língua. 

Por ser entendido como consequência da gradualidade no 

desenvolvimento de novas microconstruções (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013, 

p.168), o gradiente sincrônico pressupõe construcionalização, tal como aqui se 

assume.  

Como exemplos de diferentes níveis de gramaticalidade em “para lá de X”, 

apresentam-se os contextos (2) – postagem em blog sobre famosos –, (3) e (4) – 

comentários de leitores de outros blogs: 

 
 

http://perfil.caras.uol.com.br/michel-telo
http://perfil.caras.uol.com.br/thais-fersoza
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(2) Grazi Massafera aproveitou este domingo (07) para realizar um 
ensaio fotográfico na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A 
atriz posou para as lentes do fotógrafo Alexandre Puchalsck com 
imagens para lá de provocantes. (Disponível em: <http://www. 
redetv.uol.com.br/tvfama/post/ 48812/grazi-massafera-provoca-em-
foto-contr a-o-sol.html>. Acesso em: 7 dez. 2014.) 
 
(3) Agora essa, de substituir as duas melhores séries americanas dos 
últimos 15 anos, pelo Otávio. Foi de uma insensatez tremenda. 
Também não investia na série e as colocava pra lá das 2 da manhã!!! 
Otávio é ótimo e merecia até competir em horário mais nobre!!! Ou 
seja aposta o certo na hora e locais errados! (Disponível em:  
<http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/30/na-estreia-p 
ublico-reclama-que-otavio-mesquita-sub stituiu-series-no-sbt.htm>. 
Acesso em: 2 jan 2015) 
 
(4) O Rio nunca mais vai ter um autódromo, esqueçam. É preciso uma 
área muito grande, e só tem espaço na zona oeste, para lá da Barra, 
onde prédios e mais prédios são erguidos todos os dias, onde a 
especulação imobiliária é que manda. Falo disso no “Bom Dia, GP!”. 
(Disponível em: <http://flaviogomes.grandepremio.uol.com.br/2014/20 
14/11/ah-nao-diga 2/>. Acesso em: 12 nov. 2014.)  

 
 
Em (2), observa-se uso mais típico – mais recorrente, comum, antigo, 

segundo Diewald (2006) – de “para lá de X”, intensificando um adjetivo: “para lá de 

provocantes” é um constructo da microconstrução que, no caso, estrutura-se na 

intensificação de “provocantes” com auxílio de “para lá de”, assumido aqui como 

advérbio de intensidade quando presente na microconstrução. 

Em (3) e (4), apesar de mais referencial e menos abstrato, “para lá de X” 

também se apresenta com sentido intensificador, uma vez que “as 2 da manhã” e “a 

Barra” tornam-se pontos de referência para indicar, respectivamente, tempo posterior, 

em (3), e outro lugar, muito mais distante, em (4).  

Observa-se que, nos três casos acima, as ideias de indefinição e negação 

estão presentes, auxiliando a intensificação: “não é provocante, é algo além disso, 

mas não se sabe exatamente o quanto”. 

Para coleta de dados, utiliza-se o corpus formado por 386 textos postados 

em sites vinculados à plataforma UOL, nos meses de agosto a dezembro de 2014. 

Foram considerados os textos postados pelos autores e, também, os comentários dos 

leitores. A maioria das postagens, cerca de 49,7%, foi feita em blogs, uns mais formais 

como os vinculados ao Folha de São Paulo e outros mais informais como blogs sobre 

TV, moda ou futebol. Como exemplos extras, também foram usadas ocorrências 

menos comuns da microconstrução em textos postados desde o ano de 2004 na 

http://www.redetv.uol.com.br/tvfama/busca/?q=grazi%20massafera
http://grandepremio.uol.com.br/f1/noticias/bom-dia-gp-sem-jacarepagua-e-deodoro-rio-de-janeiro-nunca-mais-vai-ter-corridas-diz-flavio-gomes
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plataforma UOL e em outras plataformas. Tais fontes são relevantes porque mostram 

usos da microconstrução que, apesar de não se apresentarem no corpus inicialmente 

definido para a pesquisa, são recorrentes na comunidade linguística. 

Com este trabalho, apesar da não comprovação concreta de 

construcionalização gramatical, por ausência de análise diacrônica, hipotetiza-se que 

“para lá de X”, atualmente, tem assumido função de intensificador como 

microconstrução, uma vez que suas partes formadoras não detêm seus sentidos 

individualizados, em prol da formação de um novo arranjo de sentido e forma, 

cumpridor de função gramatical. Em tais contextos específicos, seus elementos 

formadores passam a integrar a classe dos intensificadores da língua, distanciando-

se das características básicas das categorias fonte de que se originam. 

Primeiramente, apresenta-se fundamentação teórica, baseada na 

perspectiva de construcionalização da Linguística Funcional Centrada no Uso – como 

proposta, principalmente, por Traugott e Trousdale (2013) –, relacionando-a ao estudo 

clássico acerca da gramaticalização. Apresentam-se, também, os estudos 

relacionados à intensificação – Silva, J. R. (2006, 2008 e 2009). A seguir, encontram-

se a metodologia de análise e, em sequência, a análise do corpus, relacionando os 

dados encontrados aos níveis de gramaticalidade.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta pesquisa, fundamentada na perspectiva de construcionalização 

gramatical, no âmbito da Linguística Funcional Centrada no Uso, trata da identificação 

de níveis de gramaticalidade ou construcionalidade – em análise sincrônica, na linha 

de Traugott e Trousdale (2013) – da microconstrução “para lá de X”, com objetivo de 

apresentar e descrever possíveis constructos formados a partir de diferentes 

instanciações de X.     

Primeiro, apresentam-se a Linguística Funcional Central no Uso e sua 

perspectiva em relação ao fenômeno da construcionalização. Faz-se também 

pequena introdução sobres os pressupostos teóricos acerca de esquematicidade, 

produtividade, (des)composicionalidade, motivações para construcionalização 

gramatical, categorização e prototipicalidade. Posteriormente, apresentam-se as 

formas de intensificação e os advérbios de intensidade usuais no português 

contemporâneo. 

 

1.1. Linguística Funcional Centrada no Uso  
 
 

Segundo a Linguística Funcional Centrada no Uso (MARTELOTTA, 2011) 

ou Usage-Based Linguistics (BYBEE, 2010), o estudo funcionalista acerca da 

gramaticalização volta-se para uma perspectiva construcional que, com base também 

em pressupostos cognitivistas, concebe o significado proveniente das relações 

contextuais entre determinada expressão com todo o sintagma, com toda a frase ou, 

ainda, com todo o texto. Por causa dessa base cognitivista, dá-se a essa, também, a 

nomenclatura Linguística Cognitivo-Funcional (TOMASELLO, 1998). 

A Linguística Funcional (ou Funcionalismo) surge com o objetivo principal 

de “analisar a língua do ponto de vista do contexto linguístico e da situação 

extralinguística” (CUNHA et al., 2013, p.14), ou seja, uma proposta que estuda a 

gramática e o discurso simultaneamente e, assim, entende a configuração da língua. 

A gramática, nesse sentido,  

 
é compreendida como uma estrutura em constante mutação / 
adaptação, em consequência das vicissitudes do discurso. Logo, a 
análise de fenômenos linguísticos deve estar baseada no uso da 
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língua em situação concreta de intercomunicação. (CUNHA et al., 
2013, p.14) 
 
 

Já a Linguística Cognitiva (ou Cognitivismo) concebe o comportamento 

linguístico como o reflexo de capacidades cognitivas que dizem respeito à 

“categorização, à organização conceptual, aos aspectos ligados ao processamento 

linguístico e, sobretudo, à experiência humana no contexto de suas atividades 

individuais, sociointeracionais e culturais” (CUNHA et al., 2013). Assim, da mesma 

forma que se caracterizam ou se agrupam os objetos da natureza de acordo com a 

experiência do humano com o mundo, as categorias linguísticas são compreendidas 

como esquemas cognitivos estruturados a partir da experiência do usuário da língua 

com essa própria língua em contextos específicos de comunicação. 

E por haver semelhanças entre essas duas perspectivas, Funcionalismo e 

Cognitivismo, a junção de ambas torna-se extremamente coerente. Destacam-se, 

segundo Cunha et al. (2013), a incorporação da análise semântico-pragmática, a não 

diferenciação entre léxico e gramática e “a relação estreita entre estruturas das 

línguas e o uso que os falantes fazem delas nos contextos reais de comunicação” 

(CUNHA et al., 2013, p.14). Sendo assim, o princípio básico da LFCU (sigla para 

Linguística Funcional Centrada no Uso) seria a afirmação de que as estruturas e 

construções linguísticas surgem no uso da própria língua. 

Comparando as influências do cognitivismo com as do funcionalismo 

clássico, Martelotta (2012, p.15) diz que a LFCU, por um lado, 

 
 
leva em conta aspectos relacionados a restrições cognitivas que 
incluem a captação de dados da experiência, sua compreensão e seu 
armazenamento na memória, assim como aspectos associados à 
capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e 
transmissão adequada desses dados. Por outro lado, considera que 
esses aspectos de ordem cognitiva só se materializam na interação, 
ou seja não refletem apenas o funcionamento de nossa mente como 
indivíduos, mas como seres inseridos em um ambiente cultural. Isso 
enfatiza a importância do contexto nos processos de significação, 
assim como o aspecto social da cognição humana. (MARTELOTTA, 
2012, p.15) 

 

Assume-se, então, uma abordagem centrada no uso da língua, no 

entendimento de que a estrutura linguística não é inata e que deriva de processos 
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cognitivos gerais. Esses processos são ações em que falantes e ouvintes se 

envolvem, incluindo a produção e percepção online1. 

A LFCU tem como objetivo principal investigar “temas relacionados à 

emergência e à regularização de padrões construcionais no nível da proposição – 

considerando fatores fonológicos, morfossintáticos – e do discurso multiproposicional 

– concentrando-se em aspectos linguísticos relativos à organização do texto” (GIVÓN, 

2009 apud CUNHA et al., 2013). Dentre os processos de variação e mudança 

linguística, destacam-se, nesta pesquisa, a construcionalização gramatical. 

 

1.1.1. Gramaticalização e construcionalização 

 

Para Croft (2001), gramaticalização é a mudança processada em 

determinada construção, que, assumindo novos papéis semânticos, pode mudar 

sintaticamente também. A abordagem clássica acerca da gramaticalização, em que a 

categoria do item muda do lexical para o gramatical (ou gramatical para mais 

gramatical), não foi desconsiderada, foi intensificada e ampliada para uma perspectiva 

maior em torno da mudança: onde, outrora, via-se mudança categorial de item, 

observa-se, agora, mudança contextual. Não são palavras que se modificam, mas 

determinados padrões construcionais que passam a funcionar com novas funções em 

contextos específicos. 

No modelo da mudança construcional, então, as tendências gerais de 

estudos clássicos de gramaticalização – Gramaticalização por Redução (GR) e 

Gramaticalização por Expansão (GE) – também são levadas em conta. Redução e 

expansão estão interrelacionadas e concorrem para a abordagem da 

construcionalização gramatical. 

Segundo a abordagem da GR (LEHMANN, 2004 apud TRAUGOTT & 

TROUSDALE, 2013, p.100), gramaticalização de um signo linguístico é o processo 

em que este perde em autonomia e se torna mais sujeito a restrições do sistema 

linguístico. Nessa perspectiva, Heine e Reh (1984 apud TRAUGOTT & TROUSDALE, 

2013, p.100) definem gramaticalização como a trajetória pela qual unidades 

                                                             
1 We adopt a usage-based approach to language and assume that linguistic structure is not 
innate and that it derives from general cognitive processes. These processes are actions in 
which speakers and hearers engage, including on-line production and perception. 
(TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013, p.3) 
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linguísticas perdem complexidade semântica, significação pragmática, liberdade 

sintática e substância fonética2. 

Na GR, categorias textual-discursivas não são consideradas como parte da 

gramática, tomando o discurso como instância de outro nível. Com a perspectiva 

construcional que aqui se assume, todo o contexto, inclusive o pragmático-discursivo, 

é levado em consideração. 

Para a abordagem da GE (BRINTON & TRAUGOTT, 2005 apud 

TRAUGOTT & TROSDALE, 2013, p.108), gramaticalização é a mudança pela qual, 

em certos contextos linguísticos, os usuários tomam parte de uma construção (ainda 

não entendida como na LFCU) como função gramatical. Com o tempo, o item 

gramatical resultante pode se tornar mais gramatical ao assumir funções gramaticais 

e expandir suas host-classes3 . A GE já começa a considerar que as mudanças 

acontecem em contextos, resultantes de restrições e de colocações específicas. 

A partir da GE, entendem-se, por exemplo, as perdas de sentido referencial 

como ganho de sentido gramatical. Implicaturas pragmáticas que licenciam 

gramaticalização tornam-se parte de novo sentido, mais abstrato, procedural e menos 

lexical. 

Himmelmann (2004), em seus estudos, já considerava a gramaticalização 

de construções (elementos em contexto, segundo o autor) no lugar de itens 

individualizados. De sua teoria, para perspectiva atual, serviu o conceito de expansão 

(discursiva, sintática e semântico-pragmática) que, apesar de não ser ainda 

considerado como construcionalização, apresenta-se como consequência dessa. 

A forma em GE incrementa-se com membros de partes relevantes do 

discurso, atua em novos contextos morfossintáticos e, também, desenvolve novas 

heterossemias (dois ou mais sentidos ou funções que são historicamente 

relacionados). Por hipótese, seria o que acontece quando há ocorrência de “para lá 

de Bagdá/Marrakesh” – como em (5), postagem de blog sobre Corridas de Fórmula 1 

–, que pode ser considerada como uma forma mais idiomática de “para lá de X”. Esse 

caso será analisado na subparte 4.2.1. desta dissertação. 

                                                             
2 “Grammaticalization is an evolution whereby linguistic units lose in semantic complexity, 
pragmatic significance, syntactic freedom, and phonetic substance.” 
3“Grammaticalization is the change whereby in certain linguistic contexts speakers use parts 
of a construction with a grannatucal function. Over time the resulting grammatical item may 
become more grammatical by acquiring more grammatical functions and expanding its host-
classes.” 
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(5) “Sentado próximo de Toto Wolff, Hamilton contou que não foi todo 
mundo que teve a mesma abordagem não-alcoólica para celebrar o 
título. ‘Quando eu apareci na festa, Toto já estava pra lá de Bagdá’, 
contou rindo.” (Disponível em: <http://grande premio.uol.com.br/f1/noti 
cias/hamilton-da-bicadas-em-conhaque-mas-prefere-celebrar-bicamp 
e onato-da-f1-com-suco-de-melancia>. Acesso em: 24 nov. 2014) 

 

Com o aumento da frequência do constructo, o sentido pode expandir-se e 

esse constructo passa a ser usado em único bloco, permitindo diferentes 

possibilidades de sentido e função. “Para lá de Bagdá”, como em (5), por exemplo, 

pode ser considerado como constructo de “para lá de X” – no qual “X” instancia-se em 

“Bagdá” –, que funciona com diferentes sentidos (bêbado, doente, cansado etc) em 

bloco indissolúvel que pareia forma a esses sentidos. 

Apesar de acrescentar uma abordagem mais contextual aos estudos sobre 

mudança gramatical, a GE ainda não era suficientemente ampla e completa para dar 

conta da definição de gramática nesse novo viés construcional. Surge o objetivo de 

contextualizar essa mudança de item. Essa visão contextual, entretanto, não se 

expandia a todas as possibilidades discursivas e pragmáticas que propulsionam essa 

mudança.  

A Linguística Funcional Centrada no Uso – perspectiva funcionalista 

combinada à cognitivista – surge para preencher essa lacuna relacionada ao porquê 

da mudança, ampliando a noção de contexto. Dessa forma, com mais coerência, 

aspectos de mudança gramatical são analisados com base no uso, levando em 

consideração qualquer fator que influencia essa mudança. 

Essa abordagem, para Fried (2013, p.422)4, não separa a forma linguística 

de seu significado, função e princípios de uso, mas, em vez disso, leva essas 

dimensões para formar um todo integrado – uma construção gramatical, isto é, um 

padrão convencional de compreensão dos falantes. 

A construcionalização gramatical, então, é vista em maior escala, de forma 

contextual. Forma e função, em mútua influência, combinando-se como nova 

construção em contextos específicos a partir de motivos específicos.    

Na perspectiva clássica de gramaticalização, analisavam-se apenas itens 

que mudavam de classe de palavra: advérbio que se tornava conjunção, por exemplo. 

                                                             
4 Construction Grammar does not divorce linguistic form from its meaning, function, and 
principles of usage but, instead, takes these dimensions to form an integrated whole — a 
grammatical construction, that is, a conventional pattern of speakers’ understanding. 
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Atualmente, como em Traugott e Trousdale (2013), além dessa mudança, olha-se 

para o entorno, para o contexto, para o padrão construcional no qual esse se encontra. 

Esse “algo a mais” também é categorizado e, por isso, constrói-se junto com o item 

em nova relação entre função e forma. 

Em “para lá de X”, por exemplo, ocorre construcionalização gramatical, em 

que o novo arranjo migra para a classe dos intensificadores em contextos específicos. 

Seus elementos formadores postos na mesma ordem poderiam, em outro contexto, 

apresentar diferentes funções como, por exemplo, as típicas: “para” e “de” como 

preposições e “lá” como locativo. Em “Vou para lá de carro.”, por exemplo, “para lá 

de” não é indissolúvel como em “Vou para lá de Niterói.” ou “Estou para lá de feliz.”. 

Como “para lá de” e um “X” específico são necessários juntos para estabelecimento 

do sentido, considera-se “para lá de X” como a expressão construcional que, assim 

como qualquer mudança emergente, cristaliza-se e se convencionaliza no discurso 

pela frequência de seu uso. 

 
 

A frequência de uso de uma determinada construção leva a seu 
estabelecimento no repertório do falante e faz dela uma unidade de 
processamento, o que implica que o falante explora recursos 
gramaticais disponíveis para atingir seus objetivos comunicativos. 
(CUNHA et al., 2013, p.16). 

 

A construcionalização, com base nessa perspectiva, acontece via discurso, 

a partir da gramaticalização ou lexicalização contextual de uma estrutura (forma) com 

nova função que se torna frequente no repertório dos usuários da língua. “Para lá de 

X”, por exemplo, é frequente como microconstrução intensificadora e, por isso, 

identifica-se a construcionalização que, nesse caso, é gramatical, por seu sentido 

procedural e mudança categorial. 

A mudança construcional, conforme Traugott (2008), é a mudança que 

afeta subcomponentes de uma construção e que pode preceder ou acompanhar 

construcionalização, que surge quando nova forma e novo sentido (combinados) de 

signos são criados, ou seja, uma sequência de pequenos passos de reanálise de 

forma e significado, acompanhada por mudanças no grau de esquematicidade, 

composicionalidade e produtividade (ver subparte 1.1.1.1.). 

É crucial enfatizar, no entanto, que essa não composicionalidade estrutural 

(seção 1.1.1.1.) não significa que não possamos “olhar para dentro” e analisar a 
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construção da estrutura interna ou as propriedades das partes individuais. Ou seja, 

quando juntamos as partes (os seus inerentes significados, funções ou status 

categorial), o significado/função construcional é convencionalmente associado(a) ao 

padrão como um todo.  

Em uma perspectiva diacrônica, a construcionalização e a consequente 

gramaticalização ou lexicalização (construcionalização gramatical ou 

construcionalização lexical) seriam provadas pela gradativa abstratização no uso da 

construção ao longo do tempo, uma vez que esses conceitos implicam o estudo da 

evolução da língua. Entretanto, apesar da não abordagem histórica nesta dissertação, 

é válida a análise dos níveis de gramaticalidade e composicionalidade que se faz aqui 

sob perspectiva holística, pois se parte da assunção de que os níveis de integração 

de hoje refletem a trajetória de vinculação semântico-sintática ao longo da história de 

“para lá de X” no português do Brasil. 

Como exemplo dessa observação sincrônica, “para lá de X” – sendo “X” um 

adjetivo – seria padrão no qual “para lá de” (parte fixa) se juntaria com outro elemento 

escolhido pelo usuário da língua para, em contexto predicativo, funcionar como 

microconstrução intensificadora. Detecta-se tal ocorrência em (6), que é uma legenda 

de vídeo em blog: 

 
(6) World on Fire é mais um som crazy do mega crazy Slash. Parte de 
seu terceiro álbum solo de estúdio, que leva o mesmo nome, e o 
segundo com Myles Kennedy e The Conspirators, o som é pra lá de 
bom. World On Fire é, também, o nome da turnê dos caras, que vem 
barbarizando desde novembro do ano passado. (Disponível em: 
<http://mais.uol.com.br/view/3mu89v6zz3ji/slashworld-on-firefeaturin 
g-myles-kenney2014-04020D 9C3972E0895326?types=A&>. Acesso 
em: 6 set. 2014) 

 

Pela análise descritiva sincrônica do uso de “para lá de X” em diferentes 

instanciações, observa-se que é uma microconstrução, por seu caráter esquemático, 

produtivo e menos composicional (analisado, com detalhes, em 1.1.1.1., a seguir). 

 

 1.1.1.1. Construção e microconstrução 

 

Nesta subparte, a princípio, são apresentadas, com mais detalhes, as 

definições e descrições para construção tanto para a linguística mais cognitivista 

(GOLDBERG, 2006; CROFT, 2001) quanto para a atual LFCU (TRAUGOTT & 
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TROUSDALE, 2013), de forma que a primeira sirva de base para a segunda. 

Posteriormente, apresentam-se as marcas dessas construções, com base em 

Traugott e Trousdale (2013) – esquematicidade, produtividade e composicionalidade 

–, reforçando a definição adotada nesta dissertação para microconstruções e 

constructos. 

Goldberg (1995), ao comentar sobre os princípios que caracterizam a 

construção, defende que essa é a unidade básica da gramática e que é um 

emparelhamento de forma convencional e significado. Essa estrutura é moldada pelo 

uso da língua. 

Nesses padrões, de acordo com Goldberg e Casenhiser (2005), incluem-

se morfemas individuais e raízes de palavras, expressões idiomáticas, modelos 

parcialmente preenchidos lexicalmente. Qualquer padrão linguístico é, então, 

reconhecido como construção, desde que algum aspecto de sua forma ou função não 

seja estritamente previsível a partir seus componentes ou a partir de outras 

construções reconhecidas. 

Em constructos predicativos de “para lá de X”, em nível gramatical mais 

abstrato, observa-se claramente tal combinação de elementos, sem que estes 

permaneçam com seus sentidos individualizados. No contexto (7), abaixo, identificam-

se esse entrincheiramento e a indissolubilidade da estrutura: 

 
 

(7) A partida deste sábado, contra o ABC, às 16h20, em Natal (RN), 
pela Série B, terá um sabor para lá de especial ao goleiro Martin 
Silva. (Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos 
/brasileiro/serie-b/ultimas-noticias/2014/08/09/vasco-encara-o-abc-
com-martin-silva-como-guia-da-casa-uruguaia-em-natal.htm>. 
Acesso em: 9 ago. 2014.) 

 

Croft (2001) apresenta o Esquema 1, abaixo, que caracteriza as 

construções como unidades simbólicas que englobam forma (fonologia, morfologia e 

sintaxe) e sentido (semântica, pragmática e função), preocupando-se com a relação 

entre a descrição gramatical e a tipologia da linguagem: 
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Esquema 1 – Modelo de estrutura simbólica da construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Em “para lá de X”, o sentido maior é a intensificação de determinada ideia. 

No campo da forma, vinculam-se itens e a disposição desses no contexto, ou seja, os 

elementos formadores e a maneira como esses estão colocados na microconstrução. 

Ressalta-se, também, que “para lá de”, individualizado, não é microconstrução, uma 

vez que só pareia forma e sentido quando faz parte de “para lá de X”. Não se 

consideraria, assim, que apenas “para lá de” se gramaticaliza, mas que toda a “para 

lá de X” funciona como microconstrução intensificadora. A função estabelecida nesse 

novo uso só é alcançada quando há instanciações específicas para “X” (apresentadas 

com detalhes nas análises das ocorrências encontradas nos dados, capítulo 3). 

Um pouco diferente de Goldberg e Croft, Traugott e Trousdale (2013) 

apresentam, numa versão mais adequada ao propósito desta dissertação, um 

esquema que caracteriza a construção, acrescentando o discurso ao campo do 

sentido: 

 

Esquema 2 – Modelo básico de representação de construções 

 

                 [[F] <> [M]] 

 

No Esquema 2, “F” indica a forma, que pode ser especificada em sintaxe, 

morfologia e fonologia. “M” é a abreviação para significado, o sentido, que vincula 

CONSTRUÇÃO 

FORMA 
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LINK SIMBÓLICO 
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PROPRIEDADES SINTÁTICAS 
PROPRIEDADES MORFOLÓGICAS 
PROPRIEDADES FONOLÓGICAS 

PROPRIEDADES SEMÂNTICAS 
PROPRIEDADES PRAGMÁTICAS 
PROPRIEDADES FUNCIONAIS 
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discurso, semântica e pragmática. A seta de duas pontas especifica a relação entre 

forma e significado. Os suportes externos denotam que esse pareamento é uma 

unidade convencionalizada. 

Construções são, em resumo, associações pareadas de forma e 

significado, convencionalizadas à medida que são compartilhadas entre um grupo de 

falantes. São unidades em que algum aspecto é tão idiossincrático ou tão frequente 

que o signo entrincheira-se como um par de forma e sentido na mente do usuário da 

língua5. 

Além dessa parte relacionada à definição, os autores também descrevem 

as construções, apresentando três marcas importantes de identificação: 

esquematicidade, produtividade e composicionalidade. 

Esquematicidade, com base em Traugott e Trousdale (2013, p.13), é a 

propriedade das construções que tem a ver com a abstração, o entrincheiramento e a 

relação semântico-sintática entre as partes formadoras. Ou seja, construções são 

altamente esquemáticas por apresentarem, em si, o sentido através da relação 

semântico-pragmática entre as unidades menores que a compõem e as 

especificidades apenas na disposição, morfossintaticamente, dessas unidades no 

todo da estrutura (forma). 

Esquemas linguísticos são grupos gerais de construção, 

inconscientemente percebidos pelos usuários da linguagem e relacionados a outras 

redes de construções. Todo o sistema linguístico se cria a partir de esquemas e 

subesquemas que pareiam forma e sentido. São dadas aos usuários da língua 

estruturas possíveis e, instanciando os slots – lacunas a serem preenchidas por 

subesquemas –, alcança-se o sentido requerido. Na sintaxe, por exemplo, a relação 

“SN+SV” é um esquema. O preenchimento de “SV”, que pode apresentar-se em 

diferentes estruturas, poderia ser o subesquema: “verbo + predicativo”, por exemplo. 

E, dentro desse subesquema, há várias microconstruções, que são expressões 

individualizadas. 

                                                             
5 “Constructions are conventional in that they are shared among a group of speakers. They 
are symbolic in that they are signs, typically arbitrary associations of form and meaning. And 
they are units in that some aspect of the sign is so idiosyncratic or so frequent that the sign is 
entrenched as a form-meaning pairing in the mind of the language user.” (TRAUGOTT & 
TROUSDALE, 2013, p.1) 
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Esses níveis hierárquicos (esquemas, subesquemas e microconstruções) 

foram propostos por Traugott & Trousdale (2013) para distinguir os graus de 

esquematicidade ou especificidade das construções. Esquemas e microconstruções 

estão em polos distintos: esquemas são muito abstratos, sem especificidade; 

microconstruções são menos abstratas, com especificidade parcial ou total. Em “para 

lá de X”, há um slot a ser preenchido, com restrições semânticas para “X”. 

Essa questão hierárquica é correspondente à taxonomia construcional de 

Traugott (2008), que subdivide as construções, de acordo com nível de 

esquematicidade, em macroconstruções, mesoconstruções e microconstruções. 

A autora defende que macroconstruções são mais genéricas e 

esquemáticas, como “SN+SV”, passíveis de preenchimentos mais abstratos, sem 

muitas especificações.  Mesoconstruções relacionam-se a grupos que possuem 

semelhança no que se refere à semântica e à sintaxe. Seria exemplo de meso, a 

estrutura “adv.intens. X”, que apesar de certa especificação da presença obrigatória 

de um advérbio de intensidade (“muito”, “bem”, “para lá de” etc), não é considerada 

microconstrução porque ainda se trata de um esquema que carece totalmente de 

slots. 

Para exemplificar, Traugott (2008) usa as construções partitivas da língua 

inglesa como um conjunto em nível macro de esquematicidade. Dentro desse, 

encontram-se subconjuntos formados a partir da semelhança semântica e estrutural 

entre eles: A) “(a) sort of”, “(a) kind of”; B) “lot (of)”, “a bunch (of)”, “a bit (of)”; C) “(not) 

a shred of”, “(not) a jot (of)”. Esses subconjuntos (A, B e C) são as mesoconstruções, 

subesquemas que agrupam microconstruções funcionalmente equivalentes. “Sort of” 

e “(a) kind of”, então, são exemplos de microconstruções que funcionam de slot para 

C. 

As microconstruções são menos abstratas, mais específicas, individuais. 

Em “para lá de X”, por exemplo, observa-se o nível micro porque, dentre os contextos 

de intensificação, restringiram-se o “para lá de” e as possíveis e limitadas 

instanciações de “X”, que se referem a termos em contextos específicos, não 

necessariamente como acontece em ocorrências semelhantes com outro advérbio de 

intensidade. Além disso, a imobilidade de seus constituintes e a impossibilidade de 

variação sintática caracterizam “para lá de X” como microconstrução. Essas 

microconstruções empiricamente comprovadas, em contextos reais de produção da 

língua, são chamadas constructos. 
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Apresenta-se o quadro abaixo com definição e exemplo de cada nível de 

esquematicidade construcional com base nas teorias de Traugott (2008) em 

comparação à de Traugott e Trousdale (2013): 

 

Quadro 1 – Níveis de esquematicidade 

Nível 
(Traugott, 2008) 

Nível 
(T&T6, 2013): 

Definições: Exemplos: 

Macroconstrução 
(mais abstrata, 
nada 
especificada) 

Esquema  Pareamento de forma e função 
definido estruturalmente a partir 
das relações sintático-
semânticas entre seus 
elementos formadores. 

V + SAdj7 

Mesoconstrução 
(menos abstrata, 
menos 
especificada) 

Subesquema  
(mudanças type 
generalizadas) 

Conjunto de construções 
específicas de comportamento 
semântico-sintático 
semelhantes 

Conjunto 
"adv.intens. X", 
propulsores de 
intensificação 

Microconstrução 
(menos abstrata,  
mais 
especificada) 

Microconstrução 
(mudanças type 
específicas) 

Construções type individuais "muito X", "bem 
X", "para lá de X" 

Constructo Constructo 
(tokens) 

Tokens empiricamente 
comprovados, manifestação da 
microconstrução em contexto 
real de produção da língua 

"muito bom", 
"bem legal", 
"para lá de 
interessante" – 
contextualizados. 

 

No Quadro 1, na coluna de exemplos, “V+SAdj” é apresentado como 

esquema altamente abstrato, semântico e funcionalmente estabelecido pela relação 

entre “V” e “SAdj”. Como slot para “SAdj”, destaca-se o subconjunto “adv. Intensid. + 

X” ao qual se inserem “muito X”, “bem X” e “para lá de X”, que são microconstruções. 

Abaixo, nos contextos (8) – citação –, (9) – descrição de jogo – e (10) – comentário 

de leitor –, respectivamente, essas três microconstruções se instanciam em 

constructos: 

(8) “Você é legal. Você é [muito legal]. Com todo mundo. Sorri pra 
estranhos e ajuda as velhinhas a atravessarem a rua. Você é gente 
boa. O melhor tipo de pessoa. E esse é meio que o problema. Porque 

                                                             
6 Traugott & Trousdale 
7 SAdj: sintagma adjetival. 
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acho que eu queria que fosse só comigo.” (Disponível em: 
<http://pensador.uol.com.br /frase/MTU5NDE2OQ/>. Acesso em: 2 
jan. 2015)m 
 
(9) Esse joguinho é [bem legal] e você vai se divertir com a nossa 
linda gatinha Hello Kitty  fazendo a decoração de um sorvete bem 
gostoso. Use a criatividade e capriche! (Disponível em: 
<http://meusjogosdemeninas.uol.com.br/jogo/decorar-sorvete-da-hel 
o-kitty.html>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 
(10) Caro gomes o PASSAT realmente é lindo mas essa nova linha 
SURF da VOLKS é [pra lá de legal] adoraria ter um PARATI desses 
na minha garagem. (Disponível em: <http://flaviogomes.grandepremio. 
uol.com.br/2007/12/surf/com ment-page-1/>. Acesso em: 2 jan 2015) 

 

Nos contextos acima, entre colchetes, está marcado o que se considera 

como a instanciação do esquema, em nível macro. Ressalta-se que a ocorrência da 

forma verbal “é” é casual, não é uma especificação. 

Em (10), assim como em (8) e (9) com outros elementos, após instanciação 

de “X”, estabelece-se um constructo, que é um exemplo de preenchimento da 

microconstrução: “para lá de bom” é um constructo de “para lá de X”. A partir do 

levantamento das possíveis instanciações de “X” e, consequentemente, dos tipos de 

constructos encontrados, verifica-se a produtividade e aplicabilidade da 

microconstrução e as especificidades de seus usos nos contextos efetivos reais de 

comunicação. 

É importante ressaltar que apenas as microconstruções são substanciais e 

fonologicamente especificadas. São essas que preenchem os slots dentro dos 

esquemas, que são unidades maiores, mais abstratas. Depois de formados, esses 

esquemas podem ser expandidos gradativamente para novas funções. A esse 

fenômeno, dá-se o nome de produtividade. 

A produtividade refere-se, para Traugott e Trousdale (2013), à capacidade 

de extensão de sentido da construção – na medida em que sancionam outras 

construções menos esquemáticas – e a limitação dessa extensão. Como novas 

construções emergem na língua através da analogia com outros constructos, novas 

microconstruções podem surgir. 

Tal expansão inevitavelmente tem como efeito a competição entre 

construções alternativas dentro de um contexto. Construções concorrentes, por isso, 

podem ser preferidas em contextos específicos. Essa concorrência pode ser notada, 

por exemplo, nos usos das microconstruções “para lá de X” e “muito X”, usadas em 
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contextos diferentes para indicação da intensidade em graus diferentes de força, além 

da questão de formalidade e informalidade. 

 
 

(11) "Sex Tape" é o nome de uma comédia estrelada pela atriz 
Cameron Dias. [...]A história parece apetitosa, e é. Ainda mais por 
conta da atriz americana que aparece linda e nua para deleite dos que 
apreciam as formas perfeitas de uma mulher pra lá de bonita.” 
(Disponível em: <http://robertoalmeidacsc.blogspot.com.br/2014/08/ 
cameron-dias-arrasa-em-novo-filme.html>. Acesso em: 02 jan. 2015) 

 

Em (11) – postagem de blog sobre um filme –, o usuário quis enfatizar a 

beleza da atriz, intensificando essa característica em “para lá de X”. Se a 

microconstrução fosse trocada por “muito X”, a intensidade da beleza seria menor: 

“para lá de bonita” é mais bonita que “muito bonita”. Essas microconstruções, 

entretanto, como funcionam comumente como intensificadoras, dependendo da 

ênfase dada pelo usuário da língua e o contexto situacional, podem expressar sentido 

mais ou menos próximo. Uma é mais produtiva que a outra dependendo da situação. 

Entende-se que “para lá de X” assume maior valor semântico-discursivo 

que “muito X” a partir do princípio de iconicidade da quantidade: “quanto maior for a 

taxa de informação, mais complexas serão as formas correspondentes” (DUBOIS & 

VOTRE, 2012, p.61). 

Além da esquematicidade e da produtividade, a composicionalidade é um 

conceito muito importante, principalmente no que diz respeito à 

microconstrucionalização (termo meu), que é a formação das construções em nível 

micro de esquematicidade. 

A composicionalidade (TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013) está 

relacionada à extensão em que a ligação entre forma e significado é transparente. 

Geralmente, é pensada em termo de semântica (o significado das partes e do todo) e 

as propriedades combinatórias do componente sintático. Quanto maior a identificação 

dos sentidos e funções nas partes formadoras, maior é a composicionalidade da 

microconstrução formada. 

Identifica-se essa maior ou menor composicionalidade nos contextos (12) 

– estrofe de letra de música –, (13) – declaração de amor em página de citações –, 

(14) e (15) – comentários de leitores sobre postagens em blogs: 
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(12) “Ouvi dizer, ouvi falar / Ouvi histórias de um lugar / Pedi ao vento 
pra me levar / Não sei onde fica mas hei de encontrar / Talvez no 
espaço, talvez no céu / Pra lá das estrelas, lá vou eu” (Disponível em: 
<http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rita-guerra/mundo-
azul/17 63211>. Acesso em: 29 set. 2014)  
 
(13) Quero te acordar com vários beijos. Quero dizer que te amo. Eu 
apenas quero te fazer feliz, como ninguém nunca fez. Quando 
desliguei o telefone pra lá das 04:00 horas da manhã, eu disse que 
sonharia com você, apenas pela certeza de que sua imagem linda, 
clara, fascinante, jamais sairia da minha cabeça… Ao me deitar eu 
estava pensando em ti, eu não sei se é sonho, eu não sei mesmo o 
que acontece, mas eu te sinto sempre, até enquanto durmo, sinto seu 
toque, sua voz, seu sorriso. (Disponível em: <http://pensador.uol. 
com.br/frase/MTY5MjcwOQ/>.Acesso em: 2 jan. 2015) 
 
(14) Depois que as Coreanas se aliaram ao cartel - tenho certeza esse 
jipe terá seu preço bem além dos R$ 100 mil , provavelmente vai 
querer equiparar seu preço a Hilux SW4 , aí pode se esperar preços 
pra lá dos R$ 150 mil ! (Disponível em: <http://carpla 
ce.uol.com.br/rexton-ssangyong-chega-ao-brasil/>. Acesso em: 6 ago. 
2014) 
 
(15) Só lembrando: ele é do PMDB, partido que sempre que governou 
o RS só fez kaka. Esse mesmo senil senador construiu uma estrada a 
beira mar que não sei porque razão, passa bem próxima casa de 
veraneio dele no litoral gaúcho. Aliás, uma estrada prá lá de perigosa 
que por ser muito estreita já matou muita gente. (Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2014/12/03/os-par 
lamentares-devem-ter-reajuste-de-salario-veja-razoes-a-favor-e-
contra.htm>. Acesso em: 3 dez 2014.) 

 
 

Em (12), (13) e (14), “para lá de X” já atua como intensificador, mas “lá” 

ainda apresenta característica individualizada muito concreta e facilmente perceptível, 

“lá” é referenciador fórico. Em (15), “para lá de X” é um bloco em que o sentido é 

expresso por todos os elementos juntos, indissolúveis. A referencialidade de “lá” em 

(15) é mínima e altamente subjetiva e abstrata. Então “para lá de X”, nos três primeiros 

contextos, apresenta traços de composicionalidade maior e, em (15), menor. 

Ressalta-se também que, entre os três primeiros contextos, os graus de 

composicionalidade são distintos: “para lá de X” em (12), por exemplo, é mais 

composicional do que em (13) e (14) por se referir a um lugar, característica típica de 

“lá”, locativo. “Tempo” e “quantidade”, nessa relação, são mais abstratos, mas não tão 

abstratos quanto a característica hiperbolizada de “para lá de perigosa”, em (15). 

A identificação de presença ou ausência de muita ou pouca 

composicionalidade em “para lá de X” é, então, essencial para a produção desta 

dissertação, uma vez que essa propriedade define o nível de gramaticalidade em que 
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a microconstrução encontra-se nos diferentes constructos analisados nos dados. Essa 

identificação também ajuda no estabelecimento de níveis mais ou menos 

gramaticalizados a partir da descrição semântico-funcional do todo e das partes 

individualizadas: quanto mais referencialidade em “lá”, menor será a abstração e 

maior será a composicionalidade. 

 

1.1.1.2. Motivações para construcionalização gramatical  

 

Como esta dissertação trata da identificação de níveis de gramaticalidade 

de “para lá de X”, que é uma microconstrução gramatical – com base na LFCU, que 

considera todo o contexto como parte da mudança –, a exposição de informações 

referentes às motivações facilitadoras de gramaticalização são muito úteis. Apesar de 

serem conceitos relacionados ao estudo de GR e GE, na versão mais clássica do 

funcionalismo, essas motivações concorrem para a compreensão e a descrição do 

fenômeno estudado. 

Hopper (1991), em perspectiva clássica sobre a gramaticalização, expõe 

que, a partir dos princípios da estratificação e da divergência, respectivamente, 

diferentes itens podem assumir uma função correspondente ou um item poderia, em 

diferentes graus de gramaticalização, assumir diferentes funções. Ampliando o foco, 

seria possível usar tais princípios em perspectiva construcional: diferentes 

microconstruções podem assumir um papel similar ou uma única microconstrução 

pode desempenhar, em diferentes graus de gramaticalização, diferentes funções. 

A mudança gramatical é motivada por necessidades comunicativas, que 

são propulsoras de gramaticalização, a partir de um uso em contexto específico. A 

força de fatores extralinguísticos motiva mudanças na produção e recepção dos 

interlocutores e os estimula à busca de novas formas, mais expressivas, com 

diferentes percepções semântico-pragmáticas (FRIED, 2008).  Dessa forma, a 

mudança semântica pode ser interpretada como "a resolução de um problema 

imediato de comunicação. O mecanismo é ativado quando se quer chegar a um 

determinado objetivo e a codificação não está disponível” (CEZARIO & ALONSO, 

2013, p.20). 

Nessa mesma linha, Neves defende que  
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a motivação para a gramaticalização [...] está tanto nas necessidades 
comunicativas não satisfeitas pelas formas existentes, como na 
existência de conteúdos cognitivos para os quais não existem 
designações linguísticas adequadas, devendo observar-se, ainda, que 
novas formas gramaticais podem desenvolver-se a despeito da 
existência de estruturas velhas funcionalmente equivalentes. (NEVES, 
1997, p.130)  

 

 
Para que assim ocorra, em contextos específicos, implicaturas 

conversacionais são convencionalizadas, dando origem a um novo sentido ou a uma 

nova função para um elemento da língua. Essas implicaturas são inferências 

deduzidas pragmaticamente, em nível mais abstrato, quando o sentido literal não é 

suficiente para compreensão contextual. 

Segundo Traugott e Dasher (2005), na interação conversacional, o locutor 

convida o alocutário para partilhar o sentido requerido a partir do contexto 

(extra)linguístico em que foi articulada a fala, ou seja, há uma negociação de sentido 

a qual os autores dão o nome de inferência sugerida. “Enquanto o falante obedece ao 

princípio da informatividade e economia, o ouvinte extrai todos os significados 

necessários à compreensão da asserção” (BYBEE, 1994 apud Gonçalves et al., 2007, 

p.33). 

Traugott e Trousdale (2013) explicam que inferência sugerida -- 

interpretável como uma espécie de propagação do uso – resulta do uso particular e 

online de um construto por um falante, podendo permitir ao ouvinte analisar o 

enunciado de uma maneira também particular, pois é uma novidade para o ouvinte.  

Essa recepção é um fator importante, fundamental, da mudança linguística. 

De acordo com Company (2002)8, as formas não estão dadas para o ouvinte, sua 

interpretação em um contexto específico implica algum tipo de análise; essa 

dependência de contexto convida a outras interpretações e a subsequentes 

reinterpretações; convida também a novas associações paradigmáticas que podem 

originar mudanças. 

Martelotta (2011, p.81) declara que “o processo pelo qual a mudança se dá 

implica a existência de um uso ambíguo que possibilita o desenvolvimento do sentido 

                                                             
8Las formas no están dadas para el oyente, su interpretación en un contexto específico 
siempre implica algún tipo de análisis; esta dependencia de contexto invita [a otras] 
interpretaciones y a subsecuentes reinterpretaciones; invita también a nuevas asociaciones 
paradigmáticas que pueden originar cambios. (COMPANY, 2002, p.23)  
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novo através de uma implicatura”. Em outras palavras, o interlocutor, ao compreender 

e aceitar o novo uso, passa a reproduzir o padrão diferenciado e, assim, difundida 

pela comunidade linguística, propaga-se a nova função até a cristalização. Se tal 

variação envolver mudança categorial, há gramaticalização.   

Os usuários utilizam palavras de sentido concreto, representacionais e 

delimitáveis, para expressar sentidos abstratos, interpessoais. O cérebro processa, 

com mais facilidade, o significado e o uso de palavras provenientes do mundo 

concreto, já que elas são percebidas por nossos sentidos corporais. Ou seja, a ideia 

abstrata é construída, por analogia, a partir de conceitos concretos. Nesses termos, 

“lá”, por exemplo, que é indicador locativo, pode ser usado, por expansão, em outros 

contextos, como tempo. Cognitivamente, a partir da experiência corporal concreta com 

o “perto-longe” locativo, interpreta-se o “perto-longe” temporal, por exemplo 

(BATORÉO, 2000). 

Como “lá”, por excelência, indica lugar que está distante, longe de quem o 

usou no discurso, em “para lá de X”, por exemplo, infere-se, também, esse 

distanciamento. No constructo “para lá de legal” – retirado de postagem em blog sobre 

futebol –, em (16), a intensificação está presente na ideia de que o gol não foi só legal, 

foi muito além disso, está “distante” disso: 

 

(16) No início do segundo tempo, Ricardo Goulart marcou um gol para 
lá de legal, mas que foi anulado pelo bandeira. O pior é que esse gol 
fará MUITA falta ao Cruzeiro, pois sabemos que na Vila Belmiro é 
difícil segurar o Peixe, hein? (Disponível em: <http://blogmiltonneves. 
bol.uol.com.br/blog/ 2014/10/30/assim-como-em-80-e-em-81-apit o-
da-uma-maozinha-para-o-fla-bater-o-galo-mas-ainda-nao-acabou-viu 
-cruzeiro-consegue-vitoria-simples-sobre-o-santos-e-sofrera-com-a-
pressao-da-vila-b/?mobile>. Acesso em 29 out. 2014.) 

 

“Legal” é tomado como ponto de partida para referência a uma 

característica que está além disso. Essa intensificação, equivalente semanticamente 

ao “muito além de”, foi inferida, por hipótese, a partir da noção locativa presente no 

“lá”, já conhecida pelos usuários da língua.  

Sobre esse fenômeno, que também acontece em (16), Werner e Kaplan 

dizem que 

 
[...] conceitos mais concretos são mobilizados para o entendimento, 
explanação e descrição de um fenômeno menos concreto, processo 
que envolve transferência conceptual (metáfora), aproximando 
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domínios cognitivos diferentes, motivação pragmática e 
reinterpretação induzida pelo contexto (metonímia). (WERNER & 
KAPLAN, 1963 apud GONÇALVES et al., 2007, p.29)  

  
 

A essa transferência de domínio de significação, cognitivamente 

estruturada, do concreto para o abstrato, dá-se o nome de metáfora. Essa mudança 

de natureza metafórica é deflagrada, dentro de contexto discursivo, pela inferência 

sugerida, ao serem ativadas as “implicaturas associadas ao material linguístico 

existentes em um determinado contexto sintagmático” (MARTELOTTA, 2011, p.111). 

Esse processo discursivo é chamado de metonímia. Na abordagem construcional, 

metáfora e metonímia estão interrelacionadas, como exemplificado a partir do 

contexto (16), em parágrafos anteriores. 

Várias são as motivações que levam os usuários a aceitarem nova função 

para determinadas estruturas, mas todas partem da necessidade que o falante tem 

de otimizar a comunicação para facilitar a interpretação e de chamar a atenção do 

ouvinte com formas novas. Essas estratégias discursivas são responsáveis pela 

criação de padrões funcionais e pela regularização gramatical. 

Além das pressões metonímicas, conhecimento extralinguístico e 

inferência sugerida, para identificação e comprovação da gramaticalização, 

considera-se a estrutura no contexto morfossintático. As mudanças tendem a se iniciar 

na modalidade oral, em contextos mais informais e (inter)subjetivos, mas se 

cristalizam a partir do momento em que os novos usos se fixam em determinado 

padrão construcional e se regularizam.  

O modelo baseado no uso, conforme Croft e Cruse (2004 apud TRAUGOTT 

& TROSDALE, 2013, p.45), ancora-se no princípio de que propriedades de utilização 

das expressões na comunicação também determinam a representação inovadora das 

unidades gramaticais na mente do falante. Essas inovações linguísticas são, para 

Hudson (2007 apud TRAUGOTT & TROUSDALE, 2013), interpretações de 

construtos, que são itens ‘transitórios’ da experiência de falantes e ouvintes e estão 

limitados a uma margem da rede permanente.  

A gramática, então, é adquirida através da exposição a eventos de uso 

reais. Generalizações e semelhanças são estabelecidas entre exemplos específicos 

de língua em uso. Ao mesmo tempo, a frequência com que uma expressão é 

encontrada por um falante determina a extensão em que ela está entrincheirada (ou 
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armazenada como uma unidade) embora possa ser decomposta em partes 

individuais. 

 

1.1.2. Categorização e prototipicalidade 

 

Categorias são estabelecidas, cognitivamente, com o objetivo de agrupar 

expressões ou arranjos semelhantes em seu comportamento gramatical ou lexical. 

São grupos formados a partir do comportamento morfossintático e de propriedades 

semântico-pragmáticas comuns entre seus membros formadores. 

Segundo a gramática tradicional (doravante GT), existem dois tipos de 

categorias: as lexicais e as gramaticais. Lexicais são as palavras que 

 

fazem referência a dados do universo bio-psíquico-social, designando 
entidades, ações, processos, estados e qualidades. [Gramaticais são 
os vocábulos que] cuidam de organizar, no discurso, os elementos de 
conteúdo, por ligarem palavras, orações e partes dos textos, 
marcando estratégias interativas na codificação de noções 
[semânticas] (GONÇALVES et al., 2007, p.17). 
 
 

Bybee (2010)9, ao apresentar prototipicalidade como fundamento cognitivo 

humano, defende que essas categorias são conceitualizadas em torno de um 

represente prototípico, aquele que reúne traços recorrentes de que se compõe essa 

categoria. Ou seja, considera-se se um elemento é ou não pertencente a uma classe 

quando suas características aproximam-se desse elemento prototípico. A 

classificação “dá-se por meio do elemento que exemplifica o protótipo, enquanto os 

outros elementos são classificados considerando as características mais próximas e 

as mais distantes em relação ao exemplar prototípico” (CUNHA et al., 2013, p.28).  

Para Martelotta, 

 
nenhum atributo particular – como a invariabilidade dos advérbios, por 
exemplo – é essencial para distinguir uma categoria de outra. Isso 
ocorre porque os atributos não têm a ver com as propriedades 
inerentes da categoria em si, mas com a função que essa categoria 
desempenha em um contexto particular. Portanto, categorizar uma 
entidade não é uma questão de saber se ela possui um determinado 
atributo ou não, mas de considerar o quanto as características da 

                                                             
9“[...] prototype effects […] arise considered better or more central members than others. […] 
One interpretation of these effects is that people build up an abstract prototype of a category 
with which the central member or members share more features than the marginal members 
do.” (BYBEE, 2010, p.18)   
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categoria observada se aproximam das características estruturais e 
pragmático-discursivas ideais para aquela categoria. A noção de 
prototipicalidade nos indica, portanto, que há um traço definidor [de 
uma categoria], mas um conjunto de atributos que caracteriza [o 
elemento prototípico dessa categoria] e a ausência de um ou outro 
desses atributos apenas afasta o elemento do seu centro prototípico. 
(MARTELOTTA, 2012, p.31) 

 

Essa perspectiva da prototipicalidade permite o tratamento escalar e 

contínuo dos constituintes da gramática. Determinada construção em 

gramaticalização pode, por exemplo, apresentar características de duas categorias. 

Gonçalves et al. (2007, p.17) dizem que, “à medida que as propriedades de uma 

unidade linguística vão se alterando, ela vai se tornando membro de novas categorias, 

em razão de uma reanálise categorial”, o que torna possível agrupar uma mesma 

forma em distintas categorias. As categorias estruturam-se  

 
 
em forma de rede de similaridades entrelaçadas”, [ou seja, se] “X, Y e 
Z” são membros de uma mesma categoria, pode acontecer de X 
compartilhar atributos com Y, que, por sua vez, compartilha atributos 
com Z, que, entretanto, pode não apresentar atributos comuns de X. 
(MARTELOTTA, 2012, p.32) 

 

No esquema abaixo, observa-se melhor essa relação entre X, Y e Z: 

 

Esquema 3 – Rede de similaridades entrelaçadas 

 

 

 

 

 

A partir daí, observa-se que não existem categorias absolutas, mas um 

conjunto de elementos que gravita em torno de um elemento prototípico, um exemplar, 

partilhando características funcionais. À medida que perdem essas características, 

tais elementos assimilam características de outras categorias e se tornam, a princípio, 

elementos híbridos (aqueles que apresentam características de duas categorias) e, 

talvez, gradativamente, por gramaticalização, elementos de outras categorias. Seria, 

portanto, um esquema “A > AB > B”, no qual A é categoria típica e B, a nova. 

X Y Z 
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O vocábulo “muito”, por exemplo, é o exemplar para a categoria dos 

advérbios de intensidade e as palavras que partilham suas características e funções 

podem também ser consideradas como parte dessa categoria, mesmo apresentando 

ainda traços de outra. Há, então, elementos centrais e representativos e outros 

periféricos. “Para lá de”, quando se posiciona antes do adjetivo, por exemplo, mesmo 

que em maior grau de sentido, é recrutado em muitos contextos nos quais, 

estruturalmente, poderia ser usado um “muito”, mas que, semanticamente, não seria 

suficiente para expressar o que, de fato, é requerido. Nesse sentido, assume-se que 

 
a aquisição e a estruturação das categorias linguísticas pelos usuários 
baseiam-se em uma análise distribucional funcionalmente motivada. 
Ou seja, a organização das categorias em paradigmas é o resultado 
da observação dos traços semânticos que apresentam, do papel que 
elas na comunicação e no contexto linguístico em que elas ocorrem, 
assim como das características estruturais que elas apresentam. 
(TOMASELLO, 2005 apud MARTELOTTA, 2012, p.15/16) 

 
 

Em outras palavras, “categorização diz respeito à semelhança ou 

identidade que ocorre quando as palavras e sintagmas e suas partes componentes 

são reconhecidas e associadas a representações armazenadas (CUNHA et al., 2013, 

p.28)”. 

Apesar de pertencerem, na GT, a classes de palavras específicas, 

vocábulos podem apresentar comportamento diferenciado no contexto discursivo que 

os fazem perder características prototípicas de sua classe original. Em outros termos, 

as palavras podem mudar de categoria mediante a necessidade e consequente 

regularização gramatical. 

Como construções gramaticais mudam, em micropassos, ao longo do 

tempo, instanciações de "bons" exemplos de suas categorias podem sofrer 

‘decategorização’ e perderem características prototípicas. Assim, gradualmente, por 

gramaticalização, um constructo de uma categoria X pode passar a ser uma nova 

microconstrução. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Intensificação 

 

Pretende-se, com esta dissertação, provar que “para lá de X” atua como 

membro da classe dos intensificadores no português contemporâneo. Para isso, nesta 

seção, apresentam-se algumas informações referentes ao fenômeno da 

intensificação, com base em Silva, J. R. (2006, 2008 e 2009). Posteriormente, em 

2.2.1., observa-se a intensificação com auxílio adverbial, a partir das características 

morfossintáticas e semântico-pragmáticas dos advérbios de intensidade. 

A intensificação é um fenômeno linguístico ligado à quantificação e à 

superelevação de determinado conceito. Assume papel importante nos contextos 

discursivo-pragmáticos porque, dentre outras funções, permite “aumentar, diminuir ou 

manter numa posição medial a intensidade de uma noção” (LOPES, 1992 apud 

SILVA, J. R., 2009). 

Esse fenômeno, no português contemporâneo, pode ser expresso de 

diferentes formas. Com base nos estudos de Silva, J. R. (2006, 2008), dentre muitas 

possibilidades, a intensificação apresenta-se, por exemplo, na ocorrência de advérbio 

de intensidade (muito cedo), no uso dos prefixos “ultra-” e “super-” ou dos sufixos “-

inho” e “-íssimo” (ultra rápido, cedinho), na repetição do termo (chegou cedo, cedo) e 

na tonicidade prosódica (DEtesto!). 

Além desses recursos, Silva, J. R. (2009) diz que a intensificação pode ser 

expressa pelo uso de metáforas (Você é um monstro!), na ênfase, no prolongamento 

de sílaba e no uso de expressões chulas (pra caramba, pra caraca ou, ainda, - como 

apresentado em Guimarães (2007) – a forma reduzida “pracas”). Castilho et al. (2014) 

ainda citam a possibilidade de intensificação por expressões preposicionadas (de 

morrer, de lascar), consideradas também como advérbios graduadores. 

Castilho et. al. (2014) também reforçam, ao falar dos advérbios 

graduadores – aos quais os advérbios de intensidade se enquadram – que a 

intensificação (graduação intensificadora, para os autores) não se restringe à 

categoria adverbial, essa pode ser expressa, além dos advérbios, por quantificadores 

(mais, menos, muito, pouco e outros).  

Essa intensificação, em todos os contextos em que ocorre, 
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relaciona-se à expressão da ideia de encarecimento, atribuída a uma 
determinada realidade, em que esta é considerada em um nível além 
da situação normal. Isto tem sua fonte nas impressões pessoais do 
indivíduo, a partir do contato deste com o mundo que o cerca, 
baseadas em parâmetros comparativos estabelecidos por ele próprio 
ou socialmente convencionados. Assim, a intensificação tem a ver, em 
primeiro lugar, com a necessidade que o falante tem de exprimir uma 
noção – superelevada – acerca de algo, resultante de sua experiência 
com um estado de coisas. Está, portanto, vinculada antes de tudo à 
manifestação de conteúdo cognitivo, ou seja, à função ideacional da 
linguagem. (SILVA, J. R., 2008, p.5) 

 

Há, como supracitado, várias formas de intensificação, mas a presença de 

uma não excluiu necessariamente a outra. Quando o usuário quer dar ênfase maior 

do que a prosódica a uma determinada palavra, utiliza, dentre outros recursos, 

repetições de elementos de microconstruções intensificadoras ou o encaixamento de 

diferentes microconstruções com propriedades morfossintáticas iguais: são os usos 

dos tipos “muito, muito bom” e “para lá de muito bom”, respectivamente. 

A intensificação é, então, um fenômeno semântico-pragmático, que pode 

ser expressa por distintas estratégias linguísticas. À classe dos intensificadores, 

inserem-se quaisquer construções ou microconstruções que, de alguma maneira, 

pareiem forma com o sentido da intensificação. Cita-se, como exemplo, “para lá de X” 

no contexto (17) – postagem em blog sobre futebol:  

 

(17) Na última semana, mais uma prova de que deve ser difícil ouvir 
um não de Marcos; ele tem topado até ações pra lá de vergonhosas. 
Pela Academia Store, a loja oficial do Palmeiras, ele se fantasiou de 
Papai Noel para divulgar uma promoção que sorteará uma viagem à 
Itália. Disponível em: <http://maquina doesporte.uol.com.br/artigo 
/marcos-se-transforma-em-escudo-anticrise-do-palmeiras_27591.htm 
l#ixzz3RevRw34e>. Acesso em 15 dez. 2014) 

 
 
Em (17), a noção de intensificação encontra-se na superelevação do 

sentido de “vergonhosas” no constructo “para lá de vergonhosas”, instanciação de 

‘para lá de X”: não são ações simplesmente vergonhosas, são muito vergonhosas, 

além de muito vergonhosas. Se intensificação é um conceito semântico e esse sentido 

é alcançado pelo uso da microconstrução, logo “para lá de X” é microconstrução 

intensificadora.  

Apesar das muitas formas de identificação, “para lá de X” apresenta-se 

como membro de subclasse de intensificadores que ocorre com auxílio de advérbio 
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de intensidade, via gramaticalização.  Detecta-se, em (17), por exemplo, que “para lá 

de”, elemento de “para lá de X”, atua como advérbio de intensidade quando é trocado 

por outro de sentido equivalente, como “muito”, já assumido como prototípico da 

categoria: “muito vergonhosas” e “para lá de vergonhosas”, constructos de 

microconstruções “muito X” e “para lá de X”, respectivamente, que orbitam em uma 

mesmo campo semântico-funcional, variando apenas no grau de intensidade no que 

se refere ao seu escopo, em “X”. 

Na próxima seção, descreve-se a função dos elementos dessa categoria, 

a adverbial, com o objetivo de caracterizar “para lá de” como advérbio de intensidade, 

a partir da comparação desse arranjo com elementos formadores de outras 

microconstruções já assumidas como intensificadoras.   

 

2.2.1. Advérbios 

 

Advérbios, em sentido geral, atuam na língua oscilando entre a 

representação lexical e a função gramatical. Esses são agrupados como categoria a 

partir da prototipicalidade e da familiaridade categórica, apesar de suas subcategorias 

partilharem características muito distintas umas das outras. Assume-me, 

independente disso, nesta dissertação, a definição mais consensual: “advérbio é um 

termo determinante de um verbo, podendo também se referir a um adjetivo ou a outro 

advérbio” (MARTELOTTA, 2012), ou ainda a uma oração toda. 

Considera-se, também, que não há muita distinção semântico-funcional 

entre advérbios simples e locuções adverbiais e que esses não partilham um atributo 

único e básico, mas se estruturam, como diz Martelotta (2012, p.23), em uma “rede 

de similaridades entrelaçadas” (como no Esquema 3, subparte 2.1.2.). Locuções 

adverbiais, apesar de formadas por elementos de outras classes, são assim 

denominadas por construcionalização. Sua subcategorização, assim como a de 

advérbios simples, é dada por um conceito semântico relacionado à circunstância 

(como lugar, tempo, modo, intensidade etc para a GT). 

Pretendendo justificar esse consenso quanto à definição adotada, 

organizou-se o Quadro 2, a seguir, com a intenção de apresentar definições de 

advérbios para sete autores de gramáticas que são usadas comumente na atualidade: 
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Quadro 2 – Definições gerais para advérbios 

 
Fonte Definição 

Azeredo  
(2013, p.192) 

O advérbio é classe de palavra cujas características típicas, além da 
invariabilidade formal, são a função modificadora e a modalidade 
posicional em relação ao termo que ele modifica. 

Bechara  
(2009, p.287) 

"É a expressão modificadora que por si só denota uma circunstância (de 
lugar, de tempo, c, intensidade, condição etc) e desempenha na oração 
a função de adjunto adverbial." 

Castilho et al. 
(2014, p.267) 

"Advérbios são palavras invariáveis, que eventualmente aparecem na 
sentença como parceiras do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio." 

Cunha & 
Cintra (2008, 
p.555) 

"Advérbio é, fundamentalmente, um modificador de verbo. [...] A essa 
função básica, geral, certos advérbios acrescentam outras que lhe são 
privativas. Assim, os chamados advérbios de intensidade e formas 
semanticamente correlatas podem reforçar o sentido: a) de um adjetivo 
[...]; b) de um advérbio [...]; c) [...] de toda a oração." 

Lima  
(2014, p.226) 
 
 

"Advérbios são palavras modificadoras do verbo. Servem para expressar 
as várias circunstâncias que cercam a significação verbal. Alguns 
advérbios, chamados de intensidade, podem também prender-se a 
adjetivos, ou a outros advérbios, para indicar-lhes o grau [...]" 

Luft 
(2002, p.182) 

"Palavra de natureza (1) nominal [...] ou (2) pronominal [...], que se 
acrescenta à significação: a) de um verbo, b) de um adjetivo, ou de outro 
advérbio, ou c) de toda uma frase." 

Neves  
(2011, p.233) 

De um ponto de vista sintático, ou relacional, o advérbio é uma palavra 
periférica, isto é, ele funciona como satélite de um núcleo. O advérbio é 
periférico em um sintagma, incidindo sobre o seu núcleo (um constituinte), 
que pode ser: um verbo; um adjetivo (ou sintagma com valor de adjetivo); 
um advérbio (ou sintagma com valor de advérbio); um numeral; e outros. 
 

 

Observa-se que as definições não se excluem, mas acrescentam diferentes 

olhares para a atuação morfossintática e semântico-funcional dos advérbios. Essas 

definições, embora tradicionais, servem de base, nesta dissertação, para identificação 

das propriedades presentes em “para lá de”, forma de “para lá de X”, a fim de justificá-

lo como advérbio. 

Conforme o Quadro 2 e a GT em geral, basicamente, a partir de suas 

características mais prototípicas, estabelece-se que os advérbios: a) expressam, 

semanticamente, uma circunstância; b) modificam ou acrescentam sentido a uma 

ação verbal e, no caso dos advérbios de intensidade, a um adjetivo ou a um outro 

advérbio; c) são invariáveis. 

Em (17) – “[...] ele tem topado até ações pra lá de vergonhosas” –, 

identificam-se todas essas características em “para lá de” no constructo “para lá de 

vergonhosas”: a) expressa semanticamente circunstância de intensidade (assumida 

aqui conforme a GT) já que faz parte de microconstrução intensificadora; b) 
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superelevando sentido de X, instanciado em um adjetivo, modificando-o; c) é 

invariável.  

Essas propriedades dos advérbios, entretanto, não estão nitidamente 

presentes em cada uso adverbial, há um parâmetro de categorização estruturado com 

base em membros prototípicos diferentes. Há o conceito clássico, mais geral, 

compartilhado pela maioria, mas existem exceções para todas as propriedades 

apresentadas. 

As propriedades adverbiais são, principalmente para GT, comumente 

definidas por um critério semântico de acordo com a circunstância adverbial. Os 

advérbios, em outras palavras, são 

 
caracterizados por critérios de ordem nocional ou semântica [e, nesse] 
sentido, costuma-se atribuir, a essa classe de palavras, a função de 
modificação do sentido do termo a que se refere e a expressão de uma 
circunstância que envolve a ação verbal. (MARTELOTTA, 2012, p.38) 

 

Por ser uma atribuição semântica, a caracterização de um advérbio por sua 

circunstância depende do contexto em que esse advérbio é empregado. A noção de 

circunstância, já que “a linguagem é uma atividade essencialmente dinâmica e a fala 

e a escrita são processos de construção de sentido que se dão de maneira localizada 

e interativa” (MARCUSCHI, 2000 apud MARTELOTTA, 2012, p.43), é compreendida, 

portanto, quando são levados em consideração aspectos pragmáticos e discursivos. 

Nesse sentido, assume-se que 

 

a noção de circunstância admite um conjunto de dados que estão 
associados ao jogo argumentativo estabelecido entre falante e 
ouvinte. Assim, elementos adverbiais direta ou indiretamente podem 
refletir mecanismos intersubjetivos que se instauram no ato de 
comunicação, indicando algum tipo de posicionamento do falante em 
relação ao que fala ou sua preocupação com a recepção do enunciado 
pelo ouvinte. (MARTELOTTA, 2012, p.43). 

 

Importante ressaltar, também, que, como declara Neves (2011, p.250), 

advérbios podem ser assumidos, semanticamente, não por palavras, mas pela 

circunstância em si, por excelência. Ou seja, qualquer estrutura que pareia forma e 

sentido circunstancial é adverbial (sintagmas, por exemplo). 

Advérbio ou qualquer construção de cunho adverbial, então, com base no 

que Neves (2011) propõe, funciona como satélite orbitando próximo a um núcleo 
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do/ao qual modifica ou acrescenta sentido. A esses núcleos, além dos já apresentados 

verbo, adjetivo e advérbio, incluem-se também os numerais, desconsiderados pela 

GT. Em “para lá de X”, por exemplo, “X” (núcleo), em suas ocorrências mais comuns, 

pode ser adjetivo, que pode ser modificado semanticamente por advérbio de 

intensidade. 

Devido à heterogeneidade semântica da categoria adverbial, essa relação 

núcleo-satélite pode ser expandida, pois o papel do advérbio, segundo Bechara 

(2009), não se prende ao núcleo (apenas verbo, para o autor), mas se amplia para o 

predicado, modificando-o semanticamente. 

Além da subcategorização tradicional dos advérbios que se restringe a 

considerar circunstâncias de forma muito geral (de forma equivocada, muitas vezes), 

e por essas nomear as subclasses (advérbio de tempo, advérbio de lugar etc), muitos 

autores (como CASTILHO et al., 2014; NEVES, 2011) propõem olhar mais funcional, 

levando em consideração a intencionalidade discursiva. 

Em gramáticas mais descritivas, como Castilho et al. (2014), os advérbios 

são divididos em duas grandes classes: A) predicadores, que são predicados dos 

termos a que se aplicam; e os B) não-predicadores, que estabelecem outros tipos de 

predicação (aplicando valor de verdade – verificadores – ou de circunstância – 

circunstanciais). 

É importante, para esta pesquisa, apenas os predicadores, dos quais “para 

lá de” faz parte. Os membros dessa classe, para os autores, são divididos, conforme 

Quadro 3, abaixo, em quatro outras subclasses – a) qualificadores; b) aspectuais; c) 

modalizadores; e d) graduadores: 
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Quadro 3 – Advérbios predicativos 

Subclasses: Definição: Exemplos (Martelotta, 
2012): 

Qualificadores 
(tradicionais 
Advs de Modo, 
segundo 
Martelotta 
(2012)) 

Os Advs predicativos qualificadores são 
aqueles que realizam da maneira mais 
transparente a operação pela qual um 
predicado (de ordem superior) se aplica a 
outro predicado (de ordem inferior), 
modificando-o. (CASTILHO et al., 2014, 
p.275) 

a) "Ele fala bem." 
b) "Ele anda lentamente.” 

Aspectuais Categoria temporal, não-dêitica, através da 
qual se marca a duração da situação e/ou 
suas fases, sendo que estas podem ser 
consideradas sob diferentes pontos de vista, 
a saber: o do desenvolvimento, o do 
completamento e da realização da situação. 
(TRAVAGLIA, 1994 apud MARTELOTTA, 
2012, p.71) 

a) "O professor sempre 
chega atrasa-do." 
(frequência) 
 b) Ele vai à praia 
semanalmente." 
(iteratividade) 

Modalizadores Advérbios que operam no segundo 
componente da sentença (a saber, modus = 
qualificação do conteúdo do predicado, de 
acordo com julgamento do falante), 
expressando algum tipo de intervenção do 
falante, que qualifica o conteúdo de seu 
enunciado  (a saber, dictum = proposicional, 
sujeito + predicado), por meio da definição 
de sua validade ou das nuanças emocionais 
e pragmáticas a ele associadas. 
(MARTELOTTA, 2012, p.57)                       

a) "Certamente ele virá." 
(Epistêmico)      b) "Com o 
sol forte, as flores 
fatalmente secarão." 
(Deôntico)           
c) "Felizmente, parou de 
chover." (Afetivo)       
d) "Francamente, eu não 
gosto de você." 
(Pragmático) 

Graduadores 
(tradicionais 
Advs de 
Intensidade) 

Advérbios que indicam gradação para mais 
(intensificadores) ou menos (atenuadores). 
(CASTILHO et al., 2014, p.298) 

a) "[...] peixe na peixaria 
geralmente é muito caro." 
(Castilho et al., 2014) 
b) "Amo muito meu marido." 

 

Esta dissertação restringe-se ao estudo dos graduadores intensificadores 

(seção 2.2.1.1.) – ou de intensidade para a GT – aos quais inclui-se “para lá de”, 

elemento de “para lá de X”. De modo geral, a forma de categorização dessa 

perspectiva parte de interpretações semântico-pragmáticas das expressões a partir 

da intenção do usuário.  

Além dessas caracterizações, de base semântico-funcional, os advérbios 

simples e as locuções adverbiais também costumam ser descritos, morfologicamente, 

como elementos invariáveis por não sofrerem, em teoria (há ocorrência de advérbios 

que variam em número ou pessoa: “meia cansada” ou “meios mortos”, por exemplo), 

nenhum tipo de flexão.  

É importante destacar também a possibilidade de contração com outras 
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palavras nos advérbios. Essa variação é apenas fonética, não tem relação com a 

invariabilidade adverbial. “De” de “para lá de X”, por exemplo, em nível menos 

abstrato, ainda bem referencial, forma contração com primeiro elemento de “X”: “para 

lá do(s)/da(s)”, em alguns casos. “Aqui”, por exemplo, advérbio circunstancial locativo, 

também se contrai com preposição – “daqui”, em contextos específicos. 

 

2.2.1.1. Advérbios de Intensidade 

 

Dentre todas essas possibilidades de circunstâncias adverbiais para a GT, 

nesta pesquisa, destaca-se, apenas, a subcategoria adverbial que tem a ver com 

intensificação: advérbios de intensidade (ou graduares intensificadores, para Castilho 

et. al., 2014). Esses são, segundo tradição, os responsáveis pela mudança de sentido 

não só de verbos (como os demais), como também de adjetivo e de outros advérbios. 

E, ainda, para Neves (2011), de numerais e de substantivos (como acontece em “para 

lá de X”). 

Os advérbios de intensidade apresentam-se, em contextos de uso, com 

função gramatical muito diferente da maioria das outras subcategorias adverbiais: são 

mais gramaticais, mais abstratos. Nas predicações, por exemplo, esses advérbios 

atuam juntos com adjetivos, como slots de um esquema maior: em “a menina é [muito 

bonita]”, por exemplo, “muito bonita” é uma característica única (diferente de “bonita”), 

não pode ser desmembrada. No Esquema 4, abaixo, apresenta-se essa função mais 

gramatical: 

 

Esquema 4 – Modificador tomando adjetivo como argumento 

[muito [triste]ADJ] ADJ 
 

 

Segundo Guimarães (2007, p.3), os advérbios de intensidade são 

expressões que podem funcionar como modificadores “em construções em que o 

valor do argumento é igual ao valor total da construção formada por ele e pelo 

modificador”. No Esquema 4, o modificador “muito” toma o adjetivo “triste” como 

argumento. Como, do ponto de vista semântico-funcional, “muito triste” equivale a 

adjetivo, a microconstrução completa, portanto, tem o mesmo valor de seu argumento. 

Sob holística construcional, essa explicação sobre o esquema “[muito 
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[adjetivo]ADJ]ADJ” justifica “muito X” e “para lá de X” como microconstruções já que o 

pareamento da forma e o sentido intensificador se dá pelo uso da expressão toda e 

não apenas dos advérbios “muito” e “para lá de”, que, sem argumento, não emitem 

sentido algum. Cita-se (18) – postagem em site de notícias – como exemplo, 

destacando o esquema (como no Esquema 4) em “para lá de X: 

 

(18) “Faço esse trabalha para que a magia do Natal não morra”, diz o 
Palhaço. Psiu faz esse trabalho social há 11 anos porque sabe como 
é passar o Natal sem brinquedos, ou com brinquedos usados. Órfão, 
ele foi criado em um abrigo para crianças carentes. Dono de uma 
história [pra lá de [triste]ADJ]ADJ – conheceu o pai no dia do velório, 
perdeu o irmão para as drogas, e depois a filha, em um acidente de 
carro – hoje Psiu encontra sua alegria na felicidade das crianças que 
recebem os presentes entregues por ele e se divertem durante seus 
shows. (Disponível em: <http://sonoti ciaboa.band.uol.com.br/notici 
a.php?i=5238>. Acesso em 1 set. 2014) 
 

 

Observa-se, em (18), que a ocorrência de “para lá de X” equivale totalmente 

à de “muito X” no Esquema 4, apresentado anteriormente: “para lá de” toma “triste” 

como argumento, tornando-se com ele parte de um constructo de sentido equivalente 

a “triste”. “Para lá de” é, portanto, advérbio de intensidade e “para lá de X” 

microconstrução intensificadora. 

A comparação das diferenças dos advérbios de intensidade com outros 

advérbios é tão ampla que Ilari et al. (1996 apud MARTELOTTA, 2012, p.69), partindo 

das análises das orações “ela não fala muito” e “ela fala muito pouco”, sugerem que, 

na verdade, advérbios de intensidade não podem nem ser considerados como 

advérbios. Falam que, na primeira oração, “muito” é pronome indefinido neutro, 

também invariável, e funciona como SN, objeto direto; na segunda, é adjetivo 

indefinido, sendo “muito pouco” o objeto direto. Essa visão, entretanto, é problemática 

porque se “muito” funcionasse na posição de SN, deveria ser possível, por exemplo, 

também assumir função de sujeito, e não é. Considera-se, então, a descrição 

tradicional e a de Martelotta (2012): “muito” é advérbio. 

Em Castilho et al. (2014), os autores chamam essa subcategoria (advérbios 

de intensidade) de graduadores. Segundo eles, o rótulo “intensificador” pressupõe 

uma “gradação para mais”, mas, de igual forma, esses advérbios podem indicar 

“gradação para menos” também. São separados, assim, em “advérbios graduadores 

intensificadores” (com gradação para mais) e “advérbios graduadores atenuadores” 
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(com gradação para menos). 

Em relação ao posicionamento sintático, em Castilho et al. (2014), os 

advérbios graduadores intensificadores podem ocorrer depois ou antes do escopo, 

intensificando (para mais) o termo ao qual se refere. Citam-se os contextos (19) – 

postagem em blog sobre Ciências – e (20) – postagem em blog sobre futebol – como 

exemplos dessa relação de escopo: 

 
(19) “Fruitadens haagarorum: [...] De acordo com pesquisadores, o 
pequeno dinossauro era ágil e um corredor [muito rápido]. Ele viveu 
durante a época Jurássica Superior, há cerca de 150 milhões de anos.” 
(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/ 
bbc/2009/10/22/identificada-especie-de-minidinossauro.jhtm>.Acesso 
em: 02 jan. 2015) 
 
(20) Pior – Pastore: O jogador se esforçou e até [correu muito] em 
campo, mas não conseguiu criar nenhuma grande jogada para o PSG. 
O argentino foi substituído no segundo tempo para a entrada de 
Cabaye. (Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/futebol/campeona 
tos/liga-dos-campeoes/ultimas-noticias/2014/10/21/cavani-e-david-lu 
iz-salvam-e-psg-bate-apoel-na-liga-dos-campeoes.htm>. Acesso em: 
02 jan. 2015) 

 

 
Em (19) e (20), percebe-se que o advérbio “muito” pode se posicionar antes 

ou depois do escopo. Se esse advérbio fosse substituído por “para lá de” em (20), a 

construção seria inválida, pois “para lá de” sempre se posiciona antes do escopo e 

não modifica sentido de verbo. 

Na Tabela 1, abaixo, apresentam-se as características de “para lá de” 

comparadas com o membro prototípico da classe, “muito”, a partir de descrições 

anteriores e dos exemplos (19) e (20), apresentados acima: 

 

Quadro 4 – Comparação entre “muito” e “para lá de” em “para lá de X(adj)” 

Propriedades de Graduadores 
Intensificadores: Para lá de Muito 

Elemento de microconstrução 
intensificadora; X X 

Modifica sentido de Verbo;   X 

Modifica sentido de Adjetivo; X X 

Modifica sentido de Advérbio; X X 

Ocorre depois do escopo;   X 

Ocorre antes do escopo; X X 

É invariável. X X 
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Conclui-se, então, que, apesar de não corresponder totalmente às 

características de “muito”, “para lá de” é advérbio de intensidade em “para lá de X”, 

ainda mais quando “X” é um adjetivo. “Bem”, advérbio de intensidade já aceito pelas 

gramáticas, tem as mesmas propriedades de “para lá de X” apresentadas no Quadro 

1. Portanto, assim como “bem”, “para lá de” também é advérbio. 

Como “para lá de X” indica gradação para mais, a nomenclatura “graduador 

intensificador” ou “de intensidade” são consideradas de igual forma nesta pesquisa. 

Geralmente, quando há graduação atenuadora, há uso específico de “pouco” ou 

outros itens parecidos morfológica ou semanticamente a esse. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta dissertação trata da observação da microconstrução intensificadora 

“para lá de X”, que é instanciada em constructos predicativos (forma prototípica) ou 

em outros nos quais “X” se instancia em um SN – constructos circunstanciais 

locativos/temporais, constructos com quantificadores ou outros – apenas com 

substantivos, sem expressar semanticamente lugar, tempo ou quantidade. Parte-se 

do pressuposto que houve construcionalização e “para lá de X” atua como membro 

da categoria dos intensificadores no português contemporâneo.  

Devido à extensão de tempo desta pesquisa, opta-se por estudo de base 

sincrônica, que se atém à identificação e à descrição de níveis de gramaticalidade, 

respeitando a proposta de Traugott e Trousdale (2013). Segundo tal proposta, as 

microconstruções podem ser analisadas a partir de sua gradiência – termo que se 

refere a distintos níveis de vinculação semântico-sintática da microconstrução no 

estado atual da língua. 

Neste capítulo, são apresentados os métodos de recolhimento de dados, 

da organização do corpus, da descrição dos textos nos quais a microconstrução foi 

encontrada e da análise das ocorrências. 

Na seção 3.1., Procedimentos de seleção, são apresentas as fontes dos 

textos, a forma de busca dos dados e o quantitativo geral de textos encontrados, 

organizados por mês de publicação. Em 3.2., Caracterização do corpus, são 

identificadas as características dos textos a partir da quantidade de tipos e gêneros 

textuais encontrados. Também são descritos os sites fontes desses textos. Por último, 

na seção 3.3., Procedimentos de análise, apresenta-se a base teórica para a forma 

como esses textos foram organizados no corpus e para as descrições dos níveis de 

gramaticalidade, que são detalhados em todo o capítulo 4, em seguida. 

 

3.1. Procedimentos de seleção  

 

Para montagem do corpus (anexos A, B e C), são utilizados 386 textos da 

modalidade escrita – elaborados especialmente na/para internet – com ocorrência de 

“para lá de X”, postados em sites vinculados à plataforma UOL, no período de 1 de 
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agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Nesse número, também se incluem os 

textos escritos por leitores sobre determinada publicação – especificados, no corpus, 

como “comentário de leitor”. 

Para identificação dos textos, utilizou-se o site de busca da plataforma UOL 

(http://busca.uol.com.br/) com a restrição “UOL” ativada – para desconsiderar textos 

de outras plataformas – e a guia “mais recentes” marcada – para apresentação por 

ordem de publicação. 

Diariamente, na barra “busca” do site, pesquisou-se a ocorrência de “pra lá 

de” (entre aspas, para aparecerem apenas resultados com essa sequência de 

palavras). Após a verificação e validação das ocorrências nos sites originais, repetiu-

se o processo com os termos “pra lá da”, “pra lá do”, “pra lá das”, “pra lá dos”, “para 

lá de”, “para lá da”, “para lá do”, “para lá das” e “para lá dos” para identificação de 

todas as ocorrências, respeitando a possibilidade de erosão de “para” para “pra” e de 

contração de “de” com artigos (contrações com outras categorias foram 

desconsideradas). 

“Pra” é caso de erosão fonética em consequência da regularização de 

“para” no discurso e, por isso, entende-se que “pra lá de X” é “para lá de X” são a 

mesma microconstrução. E “para lá de”, por ter caráter adverbial, permite contração 

assim como outros advérbios (“de” com “aqui” para “daqui”, por exemplo). 

Ao somar todas as ocorrências, os 386 textos encontrados são distribuídos, 

conforme data de acesso, em seis meses: 

 

Tabela 1 – Total de textos com ocorrência de “para lá de X” no corpus 

PARA LÁ DE X 
AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

55 75 87 68 101 386 

 

Em relação à data de publicação do texto, consideram-se as informações 

apresentadas pelo site de busca UOL. Nos textos originais, quando alguma 

informação é modificada em dia posterior, dependendo do site, a data de publicação 

muda. Por isso a data de acesso/postagem no corpus pode variar em um ou dois dias 

do texto original. 
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3.2. Caracterização do corpus 

 

Os 386 textos encontrados são distribuídos em diferentes gêneros, sendo 

a maioria postagem em blog: 192 textos, cerca de 49,7%10 do total de dados. Nesse 

número, não se incluem os comentários de leitores que, em muitos casos, foram feitos 

em blogs também. A maior parte desses textos foi encontrada em postagens do blog 

Gramurama (http://glamurama.uol.com.br/), que fala sobre moda e famosos: 65 

textos, cerca de 33,9% do total. 

Opta-se, nesta dissertação, pela análise de textos virtuais, principalmente 

de blogs, por serem, majoritariamente, produzidos informalmente, em um registro 

mais próximo aos textos falados. Como se parte do pressuposto que “para lá de X” é 

recurso linguístico de intensificação informal e, por isso, não seria encontrado, com 

igual frequência, em textos mais formalizados, a procura por esses textos, então, é 

válida e eficaz. 

Textos postados na internet, geralmente, são produzidos sem muita 

preocupação com a norma padrão da escrita, uma vez que, na maioria dos casos, são 

feitos para leitores que querem captar informações rápidas e objetivas. A linguagem, 

então, é baseada na simplificação informal da escrita, objetivando agilidade para se 

comunicar. Encontrando ocorrências de determinada microconstrução na internet, 

pode-se inferir que esse uso também é recorrente na modalidade oral. 

Essa palavra, “blog”, segundo Oliveira (2013, p.157), “provém de “web” (de 

‘World Wide Web’, como sinônimo de ‘internet’) e ‘log’ (‘diário’ ou ‘registro’)”. A 

princípio, essa definição correspondia ao que era postado: confissões e relatos de 

experiência na internet. Atualmente, entretanto, os “blogueiros” postam textos de 

vários gêneros, acrescentando características mais informais. Entretanto, apesar de 

“blog” ser consensualmente considerado como um domínio funcional (Marcuschi, 

2003), opta-se, nesta pesquisa, por não subdividir os textos postados nos blogs em 

diferentes gêneros, considerando-os como “postagem em blog”, de forma mais geral. 

A única maneira de diferenciá-los, no corpus, então, é a análise do tipo 

textual encontrado, conforme tabela abaixo:  

 

                                                             
10 Para cálculo de porcentagem, utiliza-se o site “http://www.calcularporcentagem.com/”. 
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Tabela 2 – Postagens em blogs do corpus 

Narrativo Descritivo Argumentativo Expositivo Injuntivo Total 

133 37 22 0 0 192 

 

Geralmente, nas postagens em blogs, textos narrativos estão, de fato, em 

relatos de experiência na maioria dos casos. Os descritivos são encontrados em 

anúncio ou descrição de objeto, pessoa, foto ou vídeo. Os argumentativos em textos 

de opinião sobre alguém ou algo. 

Além dessas postagens, encontram-se, nos dados, 65 textos de jornais 

online, que foram considerados do gênero “notícia ou reportagem”; 44 legendas de 

fotos, vídeos ou jogos; 34 comentários de leitores de postagens em sites em geral; 17 

artigos de opinião; 12 letras de música; e outros 22 textos divididos em outros 

diferentes gêneros menos encontrados. Usa-se o gráfico abaixo para ilustrar essa 

subdivisão de ocorrências: 

 

Gráfico 1 – Gêneros dos textos do corpus 

 

 

Quanto ao tipo, dos 386, foram encontrados 251 textos narrativos (65,3% 

aproximadamente), 68 argumentativos (17,6%), 64 descritivos (16,6%) e 3 injuntivos 
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(0,5%). 

A partir dessa identificação e análise dos textos postados, esquematizou-

se, ao longo do período de coleta de dados, um quadro, destacando: a) trecho em que 

a microconstrução “para lá de X” aparece no texto; b) o gênero; c) o tipo; d) o link do 

site fonte; e) e a data de acesso. Abaixo, apresenta-se o modelo: 

 

Quadro 5 – Modelo de quadro para organização do corpus 

PARA LÁ DE Xadj 

Fragmentos dos Textos 
Tipologia 
Textual 

Gênero 
Textual 

Fonte 
Data de 
Acesso 
(2014) 

 

  

 

 

 

Na primeira linha, destaca-se o nível de gramaticalidade: “para lá de X, 

sendo “X” instanciado em adjetivo” (como no anexo A), por exemplo. Na coluna 

“fragmentos dos textos”, destacam-se as partes mais relevantes em relação à 

ocorrência de “para lá de X”, levando em consideração a intenção em usá-la. Nas 

demais, tipo e gênero textuais – com base em Marcuschi (2003) –, o link do site e, ao 

lado, a data de acesso. 

 

3.3. Procedimentos de análise 

 

Em momento inicial do trabalho de pesquisa, para construção do corpus, 

analisou-se cada texto encontrado, identificando se, de fato, a sequência “para lá de” 

– apresentada pelo site de busca UOL – correspondia ou não a um elemento de “para 

lá de X”, a microconstrução intensificadora. Com isso, foi possível estabelecimento do 

corpus e a organização conforme o Quadro 5, apresentado na seção anterior. 

Assume-se como microconstrução, nesta dissertação, uma unidade 

específica de sentido e forma dentro de esquemas maiores (TRAUGOTT & 



53 
 

TROUSDALE, 2013). Como intensificadora, assume-se qualquer construção ou 

microconstrução que, de alguma maneira, supereleve o sentido de algo; trata-se, 

então, de uma característica semântico-funcional. Logo uma microconstrução 

intensificadora é aquela que, dentro de estruturas maiores, funciona de forma 

estruturalmente especificada para expressão da intensificação. 

Em (21) – legenda de foto –, exemplificam-se essas propriedades: 

 

(21) Nesta terça-feira (12), é o aniversário de 22 anos da modelo 
britânica Cara Delevingne, uma das tops mais simpáticas da 
atualidade. A seguir, o UOL Moda selecionou 22 imagens que 
provam que, além de querida e com uma vida social para lá de 
agitada, ela é a modelo mais interessante do momento. (Disponível 
em: <http://noticias.bol.uol.com.br/fotos /entretenimento/2014/08/ 
11/22-vezes-em-que-cara-delevingne-provou-que-e-a-top-mais-
querida-do-momento.htm>. Acesso em: 10 ago. 2012) 

 

No contexto, “para lá de agitada” funciona como constructo, 

estruturalmente unido, não composicional, de “para lá de X”, que indica a 

intensificação do sentido ao que se quer referir: não é uma vida apenas agitada, é 

algo maior que isso, que vai muito além disso. 

 Após a validação da ocorrência de “para lá de X” no contexto, fez-se 

análise de todo o texto no qual a microconstrução se encontra para definir o tipo e o 

gênero textuais. 

Assume-se a expressão tipo textual como 

 

uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística 
de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, 
relações lógicas). Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia 
dúzia de categorias conhecidas como: narração, argumentação, 
exposição, descrição, injunção. (MARCUSCHI, 2003, p.3) 

 
 
 

Para classificação de acordo com o tipo, analisou-se a predominância de 

uma sequência textual em todo o texto, não somente no fragmento no qual se encontra 

“para lá de X”. Marcuschi (2003, p.8), inclusive, fala que os tipos devem ser definidos 

por seus “traços linguísticos predominantes”. Se o texto é majoritariamente narrativo, 

mesmo que “para lá de X” apareça em um trecho descritivo (o mais comum, já que 
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“para lá de X” é assumido como SAdj), por exemplo, o contexto é considerado 

narrativo. 

Os gêneros são assumidos como “formas relativamente estáveis de 

enunciados, disponíveis na cultura, caracterizados por três elementos: conteúdo 

temático, estilo e construção composicional” (SILVA, R. do C. P. da., 2012, p.123). 

São, segundo Marcuschi (2003, p.3), “os textos materializados”. Citam-se, como 

exemplos, artigos de opinião, comentários de leitores, legendas, letras de música, 

poema etc. 

Após a conclusão da organização de todo o corpus, apresentam-se, nesta 

dissertação, todos os níveis de gramaticalidade encontrados não só nos dados, como 

também nos contextos complementares (anexo D), relacionados às ocorrências 

menos comuns da microconstrução, escolhidos aleatoriamente no site de busca 

Google. Esses níveis são definidos a partir das possíveis instanciações de “X” e da 

intenção do usuário da língua ao usá-lo. Opta-se, portanto, por análise qualitativa. 

Identificam-se, como níveis, as ocorrências de “para lá de X” nas quais “X” 

se instancia em um SN, indicando semântico e funcionalmente ideia de lugar, tempo, 

quantidade, predicação e outros. Com “para lá de Bagdá”, são identificadas três 

ocorrências: a) com “Bagdá” se referindo a capital do país; b) com “Bagdá” se referindo 

a qualquer lugar distante; c) com “para lá de Bagdá” mais idiomático e entrincheirado, 

funcionando como adjetivo que se refere a qualquer estado considerado sócio-

culturalmente como algo ruim (bêbado, cansado, faminto, doente etc). Os constructos 

instanciados em “para lá de Marrakesh” são considerados de igual forma. 

Além desses, em menor proporção, com poucas ocorrências, foram 

encontrados constructos nos quais “X” se instancia como advérbio de modo e 

constructos em que “para lá de X”, além da intensificação, indica inclusão ou negação, 

nos quais “X” pode ser instanciado por uma oração reduzida. 

Para tanto, usa-se a teoria de categorização e prototipicidade (BYBEE, 

2010), que caracteriza um termo pertencente ou não a uma determinada categoria a 

partir da análise de suas propriedades relacionadas ao elemento prototípico, que, para 

a microconstrução “para lá de X”, é “muito X”. 

Estabelece-se cline 11  a partir da identificação dos níveis de 

                                                             
11 A partir da teoria de Croft (2011), assume-se cline como linha de níveis de gramaticalidade 
de uma construção do menos abstrato para o mais abstrato, menos gramatical para mais 
gramatical. 
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composicionalidade e esquematicidade – com base em Traugott e Trousdale (2013) 

– da microconstrução. Quanto mais referencial – resquício de propriedade de “lá” – e 

composicional, menor será o nível de gramaticalidade. Nos extremos dessa linha, têm-

se “para lá de X” em constructos circunstanciais locativos – mais composicional e mais 

referencial – e “para lá de X” em constructos predicativos – menos composicional e 

menos referencial (seção 3.2.). 

É importante ressaltar que, apesar da propriedade composicional em 

constructos locativos devido à referencialidade, “para lá de X” já atua como 

microconstrução intensificadora em todos os níveis, uma vez que intensificação – 

como sugere Silva, J. R. (2009), com base em Bakhtin – é uma categoria semântico-

funcional e a superelevação, no caso da distância, já existe. 

A seguir, no capítulo 3, Análise dos dados, são apresentados os níveis de 

gramaticalidade do mais referencial para o menos referencial. No final, são 

apresentados os casos especiais (modo, inclusão e negação) de forma descritiva, 

mais para introduzir futuros estudos aprofundados nesses termos. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

“Para lá de X”, assumido como microconstrução intensificadora nesta 

dissertação, ocorre em diferentes níveis de gramaticalidade no português 

contemporâneo. Identifica-se, a partir da análise dos dados, que, em “para lá de X”, 

basicamente, “X” é instanciado em um SN (em todos os dados nos anexos A, B e C), 

conforme esquema abaixo: 

 

Esquema 5 – Instanciações de “X” em “para lá de X” 

 

 

 

 

 

 

“X” instancia-se em um SN, que pode ser assumido como “X(subst)” – 

substantivo indicando lugar, tempo, quantidade ou outro – ou “X(adj)” – adjetivo. 

Quando há “X(subst)”, “para lá de X” é mais referencial, por causa das propriedades 

fóricas de “lá”; com adjetivo – “X(adj)” –, por usa vez, “para lá de X” é menos referencial, 

já que “lá” não é locativo e “para lá de” assume maior papel de advérbio de 

intensidade. Citam os exemplos (22) – letras de música – e (23) – postagem em blog: 

 

(22) “A noite já foi Já é madrugada / O dia já vem e eu não fiz nada / 
Não sei de onde eu vim /Nem pra onde eu vou / Aí que saudade do 
meu amor / Andei por aí pra lá e pra cá / Rodei Cachambi, parei em 
Irajá /Quase me perdi pra lá de Xerém / Meu bem não pintou / Ai que 
saudade do meu amor / A noite á foi... / A folha caiu, o tempo fechou / 
A flor se abriu /O sol esquentou /Meu riso sumiu e eu chorei tanto / 
Que o pranto secou” (Disponível em: <http://www.radio.uol.com.br/#/l 
etras-e-musicas/zeca-pagodinho/ai-que-saudade-do-meu-amor/1058 
893>. Acesso em: 12 out. 2014) 
 
(23) “Se você é tipo a gente, que adora acompanhar todo o luxo e 
riqueza dos pets dos glamurettes, vai adorar essa notícia: pedimos a 
Deborah Falci, Tania Derani, Luciana Tranchesi e Walério Araújo, 
donos de cachorrinhos pra lá de fofos, para contarem como é o dia a 

X(subst) X(adj) 
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dia dos seus bichinhos. Vem com a gente!” (Disponível em: 
<http://glamurama.uol.com.br/au-au-a-vida-puro-charme-dos-caes-de 
-quatro-glamurettes-vem-espiar/>. Acesso em: 30 ago. 2014) 

   

Em (22), tem-se “Xerém” como ponto de base para “lá” referir-se a um lugar 

que fica mais longe que Xerém, que já é considerado longe pelo usuário. A 

intensificação está nessa superelevação da distância, enfatizando o lugar onde o eu 

poético estava perdido. Ressalta-se que essa intensificação só existe por causa do 

uso de “para lá de X”: se fosse “depois de Xerém”, por exemplo, não haveria sentido 

de intensidade. 

Já em (23), “lá” não faz referência, sozinho, a nada concreto. Todo o 

constructo funciona como “SAdj” na construção, em esquema maior. “Para lá de fofos” 

intensifica o sentido de “fofos”: ‘não são simplesmente “fofos”, são mais que isso, 

muito mais, não há um nome para o que, de fato, é’. Observa-se, também, que, na 

intensificação, em todos usos de microconstruções intensificadoras (“para lá de X”, 

“muito X”, “bem X” etc), além da superelevação de sentido, perpassam as ideias de 

hiperbolização, indefinição e negação. 

Nos intensificadores, há a) hiperbolização porque – ainda mais em “para lá 

de X” por ser, talvez, dentre os advérbios de intensidade do tipo "adv.intens. X”, o que 

expressa maior nível de intensidade – o usuário, geralmente, exagera 

(propositalmente ou não) em relação ao sentido em questão, na intensificação; b) 

indefinição por ser estabelecido um conceito abstrato, vago: “muito mais que isso, mas 

não sei exatamente o quanto”; e c) negação porque, ao usar a intensificação, de certa 

forma, nega-se o sentido anterior: “não é isso, é outra coisa, mais que isso”. 

Em (23), no constructo “pra lá de fofos”, por exemplo, verificam-se esses 

três fatores: a) os cachorrinhos talvez não sejam tão fofos assim; b) são mais que 

fofos, mas não sei o quanto são fofos; c) não são fofos, são algo que está acima disso, 

não há outra palavra para descrever. Em todos os contextos de “para lá de X” (tanto 

com “X(subst)” quanto “X(adj)”), essas noções semântico-funcionais são identificadas em 

maior ou menor escala, dependendo do contexto. 

A partir da análise dos dados, identifica-se que, quando “X” de “para lá de 

X” se instancia em “X(subst)”, quatro tipos de constructos são possíveis: 1) constructos 

circunstanciais locativos – “ele mora pra lá de Icaraí”, por exemplo (analisados na 

seção 4.1.1.); 2) constructos circunstanciais temporais – “ele chegou pra lá das 3 
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horas” (seção 4.1.2.); 3) constructos em que tenha algum quantificador – “tenho pra 

lá de 200 livros” (seção 4.1.3.), sem indicação temporal; 4) constructos em que “para 

lá de X(subst)” não intensifica lugar, tempo ou quantidade, intensifica a ideia expressa 

pelo substantivo – “pra lá da caridade cristã” (seção 4.1.4.). 

Os constructos formados pela instanciação da microconstrução em “para 

lá de Bagdá” são analisados em dois momentos. No primeiro momento, apresentam-

se os dois casos em que “Bagdá” atua em constructos circunstanciais locativos – 

“viajou pra lá de Bagdá”, por exemplo (seção 4.1.1.1.). No segundo, são analisados 

os constructos em que “para lá de Bagdá” atua como unidade indissolúvel, em que o 

todo assume valor intensificador – como se “Bagdá” assumisse função de adjetivo – 

“ele está muito doente, já está pra lá de Bagdá” (seção 4.4.1.).  

As ocorrências de “para lá de X” em contextos modais – “corre pra lá de 

rápido”, por exemplo – (seção 4.3.), inclusivos – “ela, pra lá de bonita, é inteligente” – 

(seção 4.4.2.) e negativos – “está pra lá de ser ruim, é ótimo” – (seção 4.4.3.) são 

analisadas no final, por serem casos especiais, pouco recorrentes. 

No total, são 386 ocorrências separadas e subdividas, de acordo com mês 

de publicação e nível de gramaticalidade, verificadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 3 – Frequência dos níveis de gramaticalidade de “para lá de X” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níveis de gramaticalidade AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Para lá de 
X(subst) 

Circunstanciais 
Locativos 

8 6 5 5 2 26 

Circunstanciais 
Temporais 

0 0 3 0 1 4 

Com 
quantificadores 
(sem indicar tempo) 

2 3 1 2 1 9 

Apenas com 
Substantivos 
(sem indicar lugar, 
tempo ou 
quantidade) 

2 0 0 1 0 3 

Para lá de X(adj) 43 64 77 59 96 339 

Para lá de X(adv) – modo 0 0 0 0 0 0 

Outros casos 

Para lá de Bagdá 
(Idiomático) 

0 1 1 1 1 4 

Inclusão 0 1 0 0 0 1 
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Por ser elemento mais prototípico da construção, “para lá de X”, em 

constructos predicativos (para lá de X(adj)), aparece em 339 textos, cerca de 87,8% 

dos dados, conforme Gráfico 2, abaixo: 

 

Gráfico 2 – “Para lá de X(adj)” no corpus 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é uma microconstrução intensificadora, a quantidade de ocorrências 

de “para lá de X”, com “X” instanciado em adjetivo, já era prevista, uma vez que “para 

lá de”, nesse caso, atua claramente como advérbio de intensidade, que, por 

excelência, funciona em prol da intensificação. Em “para lá de X(subst)”, “para lá de” 

ainda não tem algumas das características dos advérbios de intensidade já 

encontradas em “para lá de X(adj)”: ainda é parcialmente composicional, atuando mais 

como locativo do que como advérbio de intensidade. 

Acredita-se, devido às propriedades referenciais fóricas de “lá”, que “para 

lá de X(subst)”, em contextos circunstanciais locativos, seja o mais recorrente dentre as 

quatro possíveis instanciações de “para lá de X(subst)” (aproximadamente 62%). Com 

“X(subst)”, a microconstrução é intensificadora, mas “lá” ainda atua como elemento 

individual, como dêitico locativo, o que revela ainda mais composicionalidade e menos 

esquematicidade. 

A pouca ou a falta de ocorrência dos demais níveis no corpus comprova, 

de certo modo, a não regularidade do nível gramatical da microconstrução na língua. 

Opta-se, geralmente, por essa microconstrução em contextos nos quais o usuário da 

língua queira intensificar o sentido de um adjetivo ou a distância entre um lugar e 

Para lá de X(adj) Outros

87,8% 

12,2% 
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outro. 

Em 93,9% dos dados, encontram-se gêneros informais (postagem em blog, 

legenda, comentário de leitor, notícia em seção de entretenimento de jornal online 

etc), como apresentado na subparte 3.3. desta dissertação. Indica-se o Gráfico 3, 

abaixo, como outra forma de representação: 

 

Gráfico 3 – Grau de informalidade em “para lá de X” 

 

 

A partir desse quantitativo, pressupõe-se que “para lá de X” é uma 

microconstrução instanciada em contextos informais, sendo utilizada em textos 

formais apenas quando esse se trata, na maioria dos casos, de textos argumentativos 

(17 artigos de opinião, nos dados). 

 

Gráfico 4 – Tipologias textuais com “para lá de X” 
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Em algarismos, com mais detalhes, apresenta-se também a Tabela 4, 

abaixo, que especifica o quantitativo de ocorrências de acordo com nível gramatical 

destacado: 

 

Tabela 4 – Frequência de “para lá de X” em tipologias textuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que, nos dois contextos mais prototípicos (“para lá de X” com 

SN em adjetivo e com SN em circunstância locativa), a microconstrução é mais 

funcionalmente usada em textos narrativos. São 251 textos considerados narrações, 

cerca de 65,3% dos dados. É importante ressaltar, entretanto, que, apesar de um texto 

ser considerado narrativo, descritivo ou argumentativo, em uma visão geral a partir da 

predominância da sequência tipológica, na maioria dos casos, o uso de “para lá de X” 

envolve semanticamente descrição e expressão de opinião. Cita-se (24) – notícia 

postada em seção de esporte de jornal –, como exemplo: 

 

 
(24) Ao lado de sua irmã mais velha, Venus Williams, as tenistas são 
figurinha carimbada no mundo da moda. As Williams sempre 
desenharam suas roupas para disputar o circuito da WTA e já 
protagonizaram figurinos para lá de inusitados, como a saia jeans de 
Serena no US Open de 2004. Hoje em dia, Venus Williams joga com 
roupas de sua própria marca e investe muito em uma futura ocupação 
na criação de roupas. (Disponível em: <http://revistatenis.uol.com.br/ 

Níveis de gramaticalidade Nar. Des. Arg. Exp. Inj. TOTAL 

Para lá de 
X(subst) 

Circunstanciais 
Locativos 

14 5 6 0 1 26 

Circunstanciais 
Temporais 

3 0 1 0 0 4 

Com 
quantificadores 
(sem indicar tempo) 

1 3 5 0 0 9 

Apenas com 
Substantivos 
(sem indicar lugar, 
tempo ou 
quantidade) 

0 1 1 0 1 3 

Para lá de X(adj) 232 53 54 0 1 339 

Para lá de X(adv) - modo 0 0 0 0 0 0 

Outros casos 

Para lá de Bagdá 
(Idiomático) 

1 2 1 0 0 4 

Inclusão 0 0 1 0 0 1 
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artigo/serena-williams-apresenta-coleca o-na-semana-de-moda-de-
nova-iorque_12176.html>. Acesso em: 9 set. 2014) 

 

Em (24), classifica-se o texto quanto ao seu tipo como narração, que é a 

sequência tipológica mais utilizada. Entretanto, na construção na qual se encontra o 

constructo “para lá de inusitados”, identificam-se descrição, por ser a característica 

dos figurinos, e expressão de opinião, já que “inusitadas” é uma característica dada 

com base no modo de ver do usuário.   

 

4.1. Para lá de X(subst) – mais referencial 

 

Nesta seção, inicia-se a análise de “para lá de X” pelos níveis mais 

referenciais, ainda com resquícios de composicionalidade: todos aqueles em que “X” 

se instancia em “X(subs)”. 

Quando assim ocorre, aparecem diferentes tipos de constructos definidos 

pelo sentido identificado no SN. Esse sintagma, em “X(subs)”, pode se apresentar 

semanticamente de quatro formas: indicação de lugar, de tempo, de quantidade e de 

uma ideia expressa pelo substantivo (quando não há sentido de lugar, tempo ou 

quantidade), conforme exemplos abaixo, respectivamente: 

 

(25) “Olharam através da extensão imensa dos campos de algodão de 
Gerald O'Hara, recenternente arados 'e contemplaram o horizonte 
encarniçado. Agora que o Sol estava prestes a sumir-se atrás das 
colinas, para lá do rio Flint, * calor tépido daquela tarde de Abril 
começava a dar lugar * uma brisa suave e fresca.” (Disponível em: 
<http://vitallivros.xpg.uol.com.br/E%20o%20vento%20levou.pdf>. 
Acesso em: 14 ago. 2014) 
 
(26) Excelente gravação. O som ficou ótimo, e o contraste realmente 
ficou um pouco exagerado. Mais vc tava com muito sol nesse dia, o 
que eu gravei já eram pra lá das 19:30 hs...Eu particularmente gosto 
de um contraste mais forte..Abcs. (Disponível em: 
<http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/maria-scombona/pra 
-naodesvairar/1013 764>. Acesso em: 22 dez. 2014) 
 
(27) Como o fotojornalista já está acostumado com essa prática no dia 
a dia, é ele o profissional requisitado ultimamente para cobrir as festas 
de casamento, tirar pra lá de três mil fotos, e depois criar um álbum 
com imagens conceituais e artísticas que estão mais para compor livro 
de arte. (Disponível em: < http://portaltagit.ne10.uol.com.br/cult 
ura/17637/album-de-casamento-e-quase-um-livro-de-arte/>. Acesso 
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em: 18 set. 2014) 
 
(28) “Pois é, minha cara / Saiba que eu tenho insistentemente ouvido 
blues / Pra não desvairar / É que minha alegria anda pra lá da 
overdose / Minha alegria anda pra lá / Me assusta a possibilidade / 
De num dia de chuva / Aos berros, nu em pêlo / Arrodear o quarteirão 
/ É que minha alegria anda pra lá da overdose / Minha alegria anda 
pra lá / Pois é minha cara / O blues me dá os microgramas de tristeza 
que preciso / Pra me equilibrar” (Disponível em: <http://www.radio.uol. 
com.br/#/letras-e-musicas/mariascombona/pra-nao-desvairar/10137 
64>. Acesso em: 26 ago. 2014) 

 
 

Em (25) – único trecho de romance do corpus –, “X” de “para lá de X” 

instancia-se no sintagma “o rio Flint”, cujo sentido é circunstancial locativo; em (26) – 

comentário de leitor –, “X” instancia-se em “as 19:30 hs”, que tem valor adverbial 

temporal; em (27), com “X” instanciando-se em “três mil fotos”, não há valor 

circunstancial, mas há uma superelevação da quantidade de fotos; e, em (28), “para 

lá de X”, com “X” instanciando-se em “a overdose” (nos dois versos em que aparece), 

atua como intensificador da ideia presente no substantivo “overdose”, superelevando 

a situação em que se encontra o eu poético. Todos esses níveis são comentados, em 

detalhes, respectivamente, da subparte 4.1.1 à 4.1.4.. 

 

4.1.1. Constructos circunstanciais locativos 

 

Esta subparte trata dos constructos de “para lá de X” nos quais “X” 

instancia-se em um SN com valor circunstancial de lugar. Assume-se esse nível como 

o menos gramatical dentre todos os tipos de constructos encontrados para a 

microconstrução, uma vez que ainda há vestígios de composicionalidade no que diz 

respeito ao papel individualizado de suas partes formadoras. 

Ainda que a microconstrução seja uma expressão indissolúvel, 

estruturalmente não composicional em termos de forma e sentido do todo, seus 

elementos formadores, em níveis menos abstratos, podem assumir outros papeis 

individualmente também. Trata-se, nesse nível, de uma unidade mais plena de 

sentido, mais próxima ao léxico. 

Em “para lá de X”, além do sentido intensificador expresso pela 

microconstrução em todos os níveis de gramaticalidade apresentados nesta 

dissertação, “lá” assume, como locativo, função referencial. 
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Segundo Oliveira e Aguiar (2009, p.145), locativos, a partir de sua função 

fórica, podem ser: a) anafóricos quando “recuperam informações anteriores, 

conferindo ao contexto linguístico maior coesão” ou b) catafóricos quando introduzem 

novas informações, fazendo referência a algo que será preenchido, em seguida, no 

texto. Segundo as autoras, quando o locativo é catafórico, parece que o usuário, ao 

usá-lo, percebe que o locativo por si só não é capaz de referir o lugar e, para se fazer 

entendido, precisa explicar, especificando qual é o lugar. Neves (2011, p.257) 

acrescenta que os advérbios podem ser exofóricos quando fazem referência à 

situação discursiva compartilhada entre os interlocutores no ato comunicativo, e não 

a algum elemento do texto. 

Nesses termos, verifica-se que “lá”, em “para lá de X(subs)”, da mesma forma 

que atua em outros contextos – fora de “para lá de X” –, pode ocorrer em todas as 

modalidades supracitadas de foricidade, como nos exemplos (29), (30), (31), (32) e 

(33), a seguir: 

 

(29) O Rio nunca mais vai ter um autódromo, esqueçam. É preciso 
uma área muito grande, e só tem espaço na zona oeste, para lá da 
Barra, onde prédios e mais prédios são erguidos todos os dias, onde 
a especulação imobiliária é que manda. Falo disso no “Bom Dia, GP!”. 
(Disponível em: <http://flaviogomes.grandepremio.uol.com.br/2014/ 
2014/11/ah-nao-diga-2/>. Acesso em: 12 nov. 2014.) 
 
 
(30) “Olharam através da extensão imensa dos campos de algodão de 
Gerald O'Hara, recenternente arados 'e contemplaram o horizonte 
encarniçado. Agora que o Sol estava prestes a sumir-se atrás das 
colinas, para lá do rio Flint, * calor tépido daquela tarde de Abril 
começava a dar lugar * uma brisa suave e fresca.” (Disponível em: 
<http://vitalli vros.xpg.uol.com.br/E%20o%20vento%20levou.pdf>. 
Acesso em: 14 ago. 2014) 
 

 

Em (29), no constructo “para lá da Barra”, “lá” é anafórico, referindo-se ao 

termo “zona oeste”, anteriormente citado. De igual forma, em (30), “lá” refere-se a 

“atrás das colinas”. A intensificação está na hiperbolização da distância entre o ponto 

de base instanciado em “X(subst)” – “a Barra” e “o rio Flint”, respectivamente – e o lugar 

ao qual “lá” se refere. “Para lá de X(subs)”, então, já funciona como microconstrução 

intensificadora, apesar de sua parte formadora “lá” ainda reter, de forma muito 

concreta, sua função típica relacionada à referencialidade. 

Em (31) – postagem em blog –, abaixo, “lá” faz referência anafórica às 

http://grandepremio.uol.com.br/f1/noticias/bom-dia-gp-sem-jacarepagua-e-deodoro-rio-de-janeiro-nunca-mais-vai-ter-corridas-diz-flavio-gomes
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expressões “num lugar onde ninguém tem nada a fazer” e “Sampaio Corrêa”, que 

indicam o local do crime, que fica bem depois de Niterói. Detecta-se, também, que, 

posteriormente, “o local do crime” retoma o sentido expresso em “lá”: 

 
 

(31) Rosalina foi morta a tiro num lugar “onde ninguém tem nada a 
fazer, só existem bois, plantação de feijão e uma estrada”. O nome da 
freguesia é Sampaio Corrêa, município de Saquarema, com o qual 
nenhum dos envolvidos no caso tinha qualquer relação. Fica a 90 
quilómetros do Rio, passando a ponte sobre a Baía de Guanabara, e 
continuando bem para lá de Niterói. Mas a meio caminho entre o Rio 
e o local do crime está Maricá, município onde Feteira tinha uma 
fazenda, em parte incluída na herança que coube a Rosalina. O que 
Duarte Lima disse à polícia brasileira é que na noite do crime, 7 de 
Dezembro de 2009, levou Rosalina de carro desde o Rio até Maricá 
porque ela se queria encontrar com uma tal Gisele que estaria 
interessada em comprar parte da fazenda. (Disponível em: 
<http://blogues.publico.pt/atlantico-sul/2011/09/30/investigacao-no-
brasil-aponta-duarte-lima-como-unico-suspeito-na-morte-de-
rosalina/>. Acesso em: 2 jan. 2015) 

 

Verifica-se, também, que “bem”, advérbio de intensidade, está enfatizando 

a intensificação de “para lá de X”. “Para lá de X” está atuando como “X” da 

microconstrução “bem X”, em intensificação enfática. 

Em termos hipotéticos, se “depois de” substituísse “para lá de”, a 

intensificação seria possível, apenas, por “bem X”. Não seria a “intensificação da 

intensificação”. Pressupõe-se, também, que, se esse “depois de” fosse retirado, “bem 

Niterói” não seria possível, uma vez que, diferente de “para lá de”, “bem” não é 

advérbio de intensidade e referenciador locativo ao mesmo tempo. Sem a palavra 

“bem”, “para lá de” continuaria funcionando em prol da intensificação como parte 

formadora de “para lá de X”. 

Já em (32) – versículos de Mateus 4 em versão online de livro sagrado –, 

“lá” é catafórico: 

(32) Andava por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dos 
YAOHÚ-dim e pregando por toda a parte a Mensagem Gloriosa do 
reino dos shua-ólmayao (céus). Ao mesmo tempo, curava todos os 
que tinham males e enfermidades. A fama dos seus milagres 
espalhou-se para lá dos limites da Galileia, de tal modo que em 
breve começaram a aparecer muitos enfermos em busca de cura, 
vindo mesmo de regiões tão distantes como a Syria. (Disponível em: 
<http://manahvivo.xpg.uol. com.br/ES/40.htm>. Acesso em: 24 ago. 
2014). 
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O locativo refere-se às “regiões tão distantes como a Syria”, termo 

apresentado no final do trecho. Como é comum em referências catafóricas, o uso de 

“lá” não era suficiente para a referência ao lugar que, por isso, foi especificado no final, 

como se o usuário quisesse confirmar o grau de distância expresso pelo usuário com 

o uso de “para lá de X”. O uso de “vindo mesmo” também é interessante, pois introduz 

a confirmação de que, de fato, a intensificação de “para lá de X” era real, não era tão 

hiperbólica assim e precisava ser comprovada. 

E, por fim, em (33) – letra de música –, “lá”, não fazendo referência a lugar 

algum expresso no texto, faz referência, como elemento exofórico, a um lugar que se 

localiza mais longe que Xerém, apenas conhecido pelo usuário: 

 
 

(33) “A noite já foi Já é madrugada / O dia já vem e eu não fiz nada / 
Não sei de onde eu vim /Nem pra onde eu vou / Aí que saudade do 
meu amor / Andei por aí pra lá e pra cá / Rodei Cachambi, parei em 
Irajá / Quase me perdi pra lá de Xerém / Meu bem não pintou / Ai que 
saudade do meu amor / A noite á foi... / A folha caiu, o tempo fechou / 
A flor se abriu /O sol esquentou /Meu riso sumiu e eu chorei tanto / 
Que o pranto secou” (Disponível em: <http://www.radio.uol. 
com.br/#/letras-e-musicas/zeca-pagodinho/ai-que-saudade-do-meu-
amor/1058893>. Acesso em: 12 out. 2014) 

 

 
De (29) a (33), foram apresentados exemplos em que “X(subst)” se instancia 

em sintagmas que se referem a lugares concretos, específicos. Com o aumento de 

abstração da microconstrução, “X” passa a instanciar lugares virtuais e “lá” passa a 

se referir a outros lugares cada vez mais subjetivos. 

Abaixo, citam-se os exemplos (34), (35), (36), (37), (38) e (39), que 

mostram esse aumento de subjetividade e abstração: 

 

(34) “38 km/s é a velocidade do cometa onde a galera colocou um 
robô. Fica para lá de marte. Eu devia ter feito isso da vida, 
fantástico!!!” (Disponível em: <http://mensageirosideral.blogfolha.uol. 
com.br/2014/11/14/philae-restabelece-contato/>. Acesso em: 11 nov. 
2014) 
 
(35) “Quem não gosta de mim, / que passe para lá da linha do perto, 
/ e mesmo se quiser entrar nos seus jogos, / ao menos que jogue certo, 
/ que não influencie as pessoas, / que para comigo têm o coração 
aberto.” (Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/MTY1MD 
I2OA/>. Acesso em: 18 out. 2014) 
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Em (34) – comentário de leitor –, “para lá de marte” intensifica uma distância 

ainda muito concreta entre o planeta Marte e o cometa no qual o robô foi colocado. 

“Lá”, nesse constructo, assume função anafórica. Já em (35) – poema –, “para lá da 

linha do perto” é uma noção muito abstrata. “A linha do perto”, instanciação de “X(subs)”, 

refere-se a um lugar subjetivo, estipulado e conhecido apenas pelo usuário. “Lá”, 

então, faz referência exofórica a um lugar indefinido, que está mais longe que “linha 

do perto” – também indefinido. 

Em (36), abaixo, detecta-se aumento de abstração a partir de uma 

intertextualidade com a história do Pinóquio, da Disney: 

 

(36) “DEPUTADO PAULO RUBEM, EU LHE PERGUNTO CADÊ A 
EMENDA NO VALOR DE R$ 1.500,000,00 QUE O SENHOR 
PROMETEU JUNTO COM (O TAL PREFEITIN DE PETROLINA, 
JÚLIO TROÇÇO OU SEJA JÚLIO VERÍSSIMO) PARA PAVIMENTAR, 
DUPLICAR E ILUMINAR À AVENIDA: CARDOSO DE SÁ NO 
BAIRRO: VILA EDUARDO NA CIDADE DE PETROLINA-PE. NA 
CAMPANHA PARA PREFEITO EM 2012 QUEM É O MENTIROSO 
VOCÊ OU O PREFEITIN JÚLIO TROÇÇO EU ACHO QUE SEU 
NARIZ VAI PRÁ, LÁ DE BRASILIA COM TANTAS MENTIRAS 
VOCÊS PETROLINA NÃO PODE MAIS VIVER COM TANATS 
MENTIRAS PARA A POPULAÇÃO VOTE FERNANDO PARA 
SENADOR PETROLINA SÓ TEM A GANHAR , VOTE PAULO 
CAMARA GOVERNADOR PERNAMBUCO SÓ TEM A GANHAR, 
VOTE MARINA PRESIDENTA O BRASIL SÓ TEM A GANHAR 
(Disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2014/10/01/paul 
o-rubem-compara-fbc-com-pinoquio-de-tanta-mentira-que-ele-conta/# 
comments>. Acesso em: 30 set. 2014) 
 
 

Em letras maiúsculas – espécie de “grito” na linguagem da internet –, o 

usuário, em (36) – comentário de leitor –, argumenta tentando refutar uma postagem 

em blog. Segundo esse usuário, o autor da postagem, que é um deputado, está 

mentindo e, em referência à história do Pinóquio, usa o constructo “pra lá de Brasília” 

em “que seu nariz vai pra lá de Brasilia” para intensificar a quantidade dessas mentiras 

expressas pelo deputado. O termo “Brasília” não foi usado para instanciar “X(subst)” à 

toa, esse faz referência ao local onde esse deputado trabalha. 

Esse aumento de abstração faz com que “para lá de X” possa atuar como 

microconstrução intensificadora em contextos com sentido figurado, como em (36) e, 

também, nos exemplos abaixo, que são textos poéticos: 
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(37) “Quero voar / Para bem longe do teu olhar e planar no infinito, / 
Para lá do horizonte / Viajar, num sonho sem retorno possível, E 
desaparecer no escuro / Voar bem longe” (Disponível em: 
<http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/drago/quero-voar-te 
ma-incluido-na-novela-dei-te-qu ase-tudo/343404>. Acesso em: 18 
dez. 2014) 
  
(38) “Que rosto é esse, menos claro e mais claro ainda / O pulso no 
braço, menos forte e mais forte ainda: / Dado ou tomado? Para lá dos 
astros e bem perto do olho / Sorrisos e sussurros entre folhas e 
passos apressados / Sob o sono, onde toda água deságua.” 
(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/18897 
5-dois-poemas.sht ml>. Acesso em: 4 out. 2014) 
 
(39) “Essa moça tá diferente / Já não me conhece mais / Está pra lá 
de pra frente / Está me passando pra trás / Essa moça tá decidida / A 
se supermodernizar / Ela só samba escondida / Que é pra ninguém 
reparar.” (Disponível em: <http://mais.uol.com.br/view/9lcpjrpj6pm 
3/essa-moca-ta-diferente-chico-buarque-4024D9A336CD8895326?t 
ypes=V&>.Acesso em: 18 ago. 2014) 

 

Em (37) e (38), “o horizonte” e “os astros” são indicações de lugares 

metaforizados. “Lá”, em (37), faz referência ao termo “o infinito” e, em (38), ao lugar 

onde a pessoa, a quem o texto se dirige, está – virtualmente. Observa-se, também, 

que a abstração se dá de forma diferente nos dois contextos: em (37), a linha do 

horizonte, lugar nada concreto, é assumido como ponto de base para a referência ao 

infinito, uma vez que o horizonte é inalcançável devido à rotação do planeta; em (38), 

“astros”, apesar de fazer referência a algo concreto, não indica algo que tenha a ver 

com o espaço, é metaforizado – provavelmente, é uma tentativa de exaltar a beleza 

da pessoa a quem o usuário se refere. 

Em (39), “para lá de pra frente” nem mais intensifica um lugar, “pra frente” 

se refere a uma situação de vida e a intensificação está no distanciamento entre os 

dois no que diz respeito não a um lugar, mas a um status social. Em (40) – comentário 

de leitor –, abaixo, detecta-se propriedade parecida: 

 

(40) “Engana-se quem acha que só bandidos e a polícia matam. 
Grande parte das mortes decorre de rixas ridículas entre pessoas 
comuns, sem histórico de banditismo, que acabam resolvendo suas 
pendências à bala. Isso significa algo básico: que falta cidadania e 
educação para os brasileiros em geral -além de respeito à vida 
humana. Basta dar uma olhada na violência verbal das pessoas em 
comentários nas redes sociais ou em blogs em geral, para se perceber 
que aqui muito gente vive para lá de qualquer limite de sanidade.” 
(Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/ 
2014/08/26/palestinos-comemoram-inicio-de-cessar-fogo-na-faixa-
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de-gaza.htm>. Acesso em: 25 ago. 2014) 

 

“Para lá de X(subst)”, em (40), intensifica uma ideia muito subjetiva de estado 

mental. O usuário considera que existe um limite, relacionado às atitudes das pessoas 

– limite que ele estabeleceu a partir de seu ponto de vista –, para alguém ser 

considerado mentalmente saudável. Quando passam a, por exemplo, fazer certos 

comentários que atestam a falta de educação ou fazem apologia a algo considerado 

ruim pelos bons princípios, essas pessoas tornam-se loucas, muito distantes da 

sanidade, que é assumida como um lugar virtual nesse contexto. 

A princípio, por essas interpretações, parece que “para lá de” aproxima-se 

ao sentido de “depois de”, mas o exemplo abaixo contesta o contrário: 

 
(41) Nenhum deles foi vitaminado com a dieta certa de educação e 
bons propósitos por um meio tão poderoso. No máximo aprenderam 
com a televisão a disfarçar o vazio que vai por dentro com penteados, 
caraca!, que eu vou te contar. Não têm culpa. Acham todos, u-hu!, que 
lhes chegou a vez, e tomara que assim seja. Jovens, bonitos e 
saudáveis precisam acreditar em alguma coisa urgente, pois, se Deus 
quiser, a vida depois da morte ainda custa e está longe, bem para lá 
de depois da Ilha de Caras. (Disponível em: <http://www.cadaserra. 
blogger.com.br/2004_01_01_ archi ve.html>. Acesso em: 2 jan. 2015) 

 

De fato, “para lá da Ilha de Caras”, em exemplo hipotético, poderia, 

semanticamente, equivaler, em menor nível de intensidade, a “muito depois da Ilha de 

Caras”, mas seria a presença de “muito” que funcionaria em prol da intensificação, 

não a de “depois de”. “Depois de” faz parte de “X” da microconstrução “para lá de X” 

e faria parte de “X” de “muito X”, caso fosse assim. 

No Esquema 6, abaixo, compara-se essa relação esquemática de “para lá 

de”, advérbio de intensidade, com seu escopo “depois da Ilha de Caras”: 

 

Esquema 6 – Relação de escopo em “para lá de X” circunstancial locativo (A) 

 

 

 

 

 

depois de       a Ilha de Caras 

“para lá de”, 
“bem” 

ou “muito” - 

+ 
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A mesoconstrução “adv.intens. X” pode ser instanciada em “para lá de X”, 

“bem X” ou “muito X”, em diferentes níveis de abstração, indicando maior ou menor 

intensidade (“para lá de X” maior que “bem X”, que é maior que “muito X”). Por sua 

vez, “X”, dentre as possibilidades estudadas no percurso desta pesquisa, pode 

instanciar-se em um SN que indica um lugar. 

No Esquema 6, há três referências a lugares. Primeiro, é indicado “a ilha 

de Caras”; em seguida, um lugar que fica “depois da Ilha de Caras; por último, um 

lugar que fica mais longe que o depois. Observa-se que, o acréscimo de informações 

e o consequente aumento na forma fazem com que a relação de um termo a outro 

crie certa rede de encaixamento: “a ilha de Casas” é escopo de “depois de”, que não 

é intensificador; “depois da Ilha de Caras” é escopo do advérbio de intensidade (“para 

lá de”, “muito” ou “bem”, no Esquema 6), formando “para lá de X”, a microconstrução 

intensificadora. 

Independente de qual seja o advérbio recrutado pelo usuário, a 

intensificação só será possível porque esse advérbio foi posicionado em uma estrutura 

“adv.intens. X”. “Depois da Ilha de Caras” por si só, não denota sentido intensificador. 

A não ocorrência de “depois de”, em X(subst), modifica o escopo e, também, o lugar de 

ponto de partida (“depois da Ilha de Caras” para “a Ilha de Caras”) para referência ao 

lugar posterior, como no esquema abaixo: 

 
 

Esquema 7 – Relação de escopo em “para lá de X” circunstancial locativo (B) 

 

 

 

 

 

Observa-se, também, que “bem” e “muito”, sem “depois de” não são 

recrutados nesse contexto, pois, diferente de “para lá de X(subst)” por causa do locativo 

“lá”, não faz referência a um lugar. “Para lá de X(subst)”, então, atua, nesses termos, 

como intensificador e substituto de outra referência a lugar já que “lá”, um de seus 

elementos formadores, tem essa função. Se o escopo fosse “a Ilha de Caras”, “depois 

de” seria desnecessário e, se “bem X” e “muito X” fossem as microconstruções, o 

 depois de           a Ilha de Caras 

para lá de 

 bem  
 muito  
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escopo não poderia ser apenas esse. 

Para o exemplo (41), então, apresenta-se o esquema abaixo: 

 
 

Esquema 8 – Relação de escopo em “para lá de X” circunstancial locativo (C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como “para lá de X”, microconstrução de maior grau de intensidade dentre 

as possíveis instanciações do subesquema “adv.intens. X”, não foi suficiente para 

expressar o sentido requerido pelo usuário, foi necessário o recurso da intensificação 

enfática – aqui assumido, com base em Silva, J. R. (2009), como o processo por meio 

do qual são utilizadas várias formas de intensificação de única vez. Em (41), o 

constructo “para lá de depois da Ilha de Caras”, então, é assumido com “X” de “bem 

X”. 

Essa possibilidade de encaixamento da microconstrução “para lá de X” em 

“muito X” ou “bem X” para enfatizar a intensificação pode ocorrer em todos os níveis 

de gramaticalidade, em que “X” se instancia em SN, estudados nesta dissertação. 

Em resumo, “para lá de X(subst)” em contextos locativos assume função 

intensificadora no que diz respeito à distância entre o lugar instanciado em “X(subst)” e 

o outro ao que “lá” faz referência fórica. Esse lugar pode ser um lugar concreto ou 

virtual, mais abstrato. E, a partir disso, “para lá de X” não necessita do uso de outros 

recursos para indicar intensificação locativa (como “muito” e “bem”, que precisam de 

“depois de”, por exemplo). 

 

4.1.1.1. “Para lá de Bagdá” (locativo) 

 

Em constructos circunstanciais locativos, quando “X(subst)” é instanciado em 

“Bagdá” ou “Marrakesh”, podem ser identificados dois níveis gramaticais que se 

   depois de       a Ilha de  Caras para lá de 
de 

bem 
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diferenciam semântica e funcionalmente. Nos dois níveis, o uso de “Bagdá” é mais 

frequente, mas “Marrekesh” também pode atuar com função equivalente. 

Primeiramente, verifica-se que “para lá de Bagdá/Marrakesh” pode ser 

constructo circunstancial locativo com a mesma função daqueles apresentados em 

4.1.1., como em (42) e (43), abaixo: 

 

(42) Crise no Oriente Médio? Na coluna ‘Em tempo’ de março, Keila 
Grinberg critica o uso desregrado da expressão, que tem sido usada 
para se referir a tudo que acontece para lá de Bagdá. A historiadora 
propõe uma reflexão mais profunda sobre os acontecimentos que 
agitam a região. (Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/ 
colunas/em-tempo/crise-no-oriente-medio/?searchterm=Crise%20no 
%20Oriente%20M%C3%A9dio?> Acesso em: 17 ago. 2014) 
 
(43) Marrocos - Depois de sofrer com a derrota do Atlético logo no 
primeiro jogo no Mundial de Clubes no Marrocos, contra o time local 
do Raja Casablanca, muitos torcedores do time mineiro decidiram dar 
a volta por cima com uma viagem pra lá de Marrakesh, cidade onde 
aconteceu a partida em dezembro. O TUDO acompanhou um grupo 
de aproximadamente 10 atleticanos rumo à porta do deserto do Saara 
Ocidental, quase na fronteira com a Argélia. (Disponível em: 
<http://www.jornaltudobh.com.br/turismo/torcedores-do-galo-encaram 
-dromedarios-no-saara/2/>. Acesso em: 2 jan. 2015) 

 
 

Em (42), na instanciação de “X(subst)”, “Bagdá”, capital do Iraque, é um lugar 

específico e a intensificação da microconstrução, assim como nos casos prototípicos 

em constructos locativos, dá-se na distância entre “Bagdá” e o local ao qual “lá”, 

anafórico, refere-se: “o Oriente Médio”. Em (43), “lá”, catafórico, refere-se à expressão 

“a porta do deserto do Saara Ocidental, quase na fronteira com a Argélia” e “para lá 

de X” intensifica a distância entre Marrakesh, cidade do Marrocos, e esse local, 

próximo ao deserto. 

O constructo “para lá de Bagdá/Marrakesh”, entretanto, por 

convencionalização e regularização no discurso, assume função que ultrapassa a 

questão geográfica referente ao lugar Bagdá/Marrakesh, no Iraque/Marrocos. 

“Bagdá/Marrakesh” passa a assumir sentido subjetivo, referindo-se a qualquer lugar 

que está muito longe do usuário da língua, como no contexto abaixo: 

 

(44) Q lindaaaa...la chiquita bebum tomando totas en lo 
botequito,hein?!?!uauhuahauha...ok...nd a ver... Mas heinnnn....jah 
tow com saudade d vc!!!To na frente da sua ksa e naum posso te 
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ver,pq vc viajou pra lá de Bagdá!!!!!nhaaaaaaaaaaaa....ma td bem....a 
Ingrid e a Isabelle me consolam,ok?!?!?!?!? huhuhuhu....Bein....vê c 
volta logo pra eu pelo menos conseguir te ver amanhã,antes de vc ir 
embora!!!Tow indoww laranjeba.....Bjsss (Disponível em: 
<http://polegar.nafoto.net/photo2005011 0151944.html>. Acesso em: 
2 jan. 2015) 

 
 

O contexto (44) é um comentário de uma leitora, que está no Brasil, sobre 

uma postagem com foto no blog de sua amiga, que viajou para o México. 

Geograficamente, entre Brasil e México, o Iraque não poderia servir de ponto de 

referência para um lugar mais longe que ele. “Para lá de Bagdá”, em (44), funciona 

como constructo em que “lá” se refere a um lugar que fica depois de qualquer lugar 

considerado longe. 

Detecta-se também essa indefinição nos contextos (45) – legenda de vídeo 

–, (46) – letra de música – e (47) – introdução de artigo de opinião: 

 

(45) Descer de Skate no Centro administrativo de Porto Alegre é um 
sonho de todos os skatistas do RS. Aparentemente alguém pensou 
em fazer mesmo… será? SEGUUUUUURAAAA. Acho que ele ia parar 
pra lá de Bagdá… Chama os caras do Jackass que eles fazem 
mesmo, JURO! O que você acha? Ps. Eu já desci de carrinho de rolimã 
em Iraceminha-SC também. Foi SODA! (Disponível em: <http://uhull. 
virgula.uol.com.br/06/19/skate-no-centro-adm-de-porto-alegre/>. 
Acesso em: 19 set. 2014) 
 
(46) “Só o tempo que pode nos guiar / A vida não sei mais o que lá / 
Mas apesar de não saber /Minha vida não é nada sem você / Ás vezes 
eu tento enxergar / Coisas pra lá de bagdá / Mas apesar de nada 
haver / Seu rosto não consigo esquecer.” (Disponível em: 
<http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/logaute/pra-la-de-ba 
gda/912606>. Acesso em: 16 out 2014) 
 
(47) “Qualquer criança de peito sabe como surgiu o Super-Homem, 
mas não custa relembrar. Krypton, um planeta para lá de Bagdá no 
Sistema Solar, começou de repente a esquentar. Um cientista, Jor-El, 
tentou alertar seus pares para o risco de uma iminente explosão. Mas 
os sábios, tolos e soberbos, não o escutaram.” (Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0812200705.htm>. 
Acesso em: 2 jan. 2014) 

 

Em (45), o usuário se refere a um lugar mais longe que outro lugar que ele 

já considera longe, um lugar muito longe. Esse contexto é uma legenda de vídeo, que 

mostra um jovem descendo de skate o prédio do Centro Administrativo de Porto 

Alegre, que tem uma rampa muito alta. “Para lá de Bagdá”, então, refere-se ao fato 



74 
 

de que, ao descer, o skatista, devido a pressão da queda, seria lançado para muito 

longe, além do normal, como acontece em rampas menores, específicas para o 

esporte. 

Já em (46) e (47), “para lá de X(subst)”, diferente do que é regular em 

contextos menos abstratos e subjetivos, não aparece em posição pós-verbal e 

funciona como adjetivo para os substantivos “coisas” e “planeta”, respectivamente. 

Dentre os casos de “para lá de X(subst)” em contextos circunstanciais locativos, esse é 

o é o de maior nível de abstração. Em (46) e (47), “para lá de Bagdá”, por hipótese, 

até já poderia ser considerado próximo ao nível 3 (seção 4.4.1), assumindo papel mais 

lexical, como expressão idiomática. 

É importante ressaltar que, em todas as ocorrências, “X(subst)” não se 

instancia no local ao qual “lá” se refere. O lugar expresso em “X(subst)” é usado de 

ponto de base para a referência a outro lugar, mais longe que “X(subst)”, que também 

está longe. 

 

4.1.2. Contextos circunstanciais temporais 

 

Com base na teoria cognitivista do localismo, a partir dos estudos de Heine, 

Batoréo (2000) afirma que, por pressões metafóricas – transferência de domínio –, 

sentidos espaciais, mais básicos e originais, são recrutados para a função textual – 

como a foricidade – e para expressar sentidos temporais. Assim, por hipótese, “lá” de 

“para lá de X(subst)”, outrora referenciador locativo (e textual), passa a funcionar em 

constructos temporais também. 

Em “para lá de X(subst)”, “X(subst)” é SN, que pode, semanticamente, 

expressar sentido de lugar – como visto em 4.1.1. –, tempo, quantidade e outros. 

Quando indica tempo, “X(subst)” pode ou não conter um quantificador em sua estrutura; 

geralmente, quando acontece, esse quantificador relaciona-se ao quantitativo de 

horas. Quando há o quantificador, mas não há sentido de tempo, assume-se “para lá 

de X(subst)” como microconstrução intensificadora quantitativa (analisada da seção 

4.1.3., posterior a esta). 

“Lá” em constructos circunstanciais temporais continua com sua 

propriedade referencial em menor grau de concretude. Nos constructos 

circunstanciais locativos, “lá” faz referência a um lugar que está mais longe do lugar 

expresso em “X(subst)”. Já nos temporais, o locativo faz referência a um período no 
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tempo totalmente indefinido, que acontece após a outro. Em outras palavras, “X(subst) 

temporal” faz sempre referência exofórica. Citam-se (48) e (49) como exemplos: 

 

(48) “Quero dormir com você naquele sofá apertado depois de assistir 
o seu filme preferido. Quero morrer de rir ao ouvir você me contando 
uma piada, por mais sem graça que seja. Quero te acordar com vários 
beijos. Quero dizer que te amo. Eu apenas quero te fazer feliz, como 
ninguém nunca fez. Quando desliguei o telefone pra lá das 04:00 
horas da manhã, eu disse que sonharia com você, apenas pela 
certeza de que sua imagem linda, clara, fascinante, jamais sairia da 
minha cabeça…” (Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase 
/MTY5MjcwOQ/>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 
(49) “Uma turma das mais bacanas se reuniu, a convite, para festejar 
o aniversário do bacanérrimo Jean Reis. E lá, no Requinte Buffet, a 
Master, de Eronildo e Liane, realizou a festa sonhada por Jean. Na 
forma e no conteúdo. Cardápio eclético de  atrações, com Renata 
Falcão numa performance inspirada, comidinhas de depois da meia-
noite (quando começou a festa)  e para as 7h, quando se pensou que 
terminaria. Que nada! De tão boa, a festa rolou para além das 9h e 
bem para lá do meio-dia. Um luxo!” (Disponível em: <http://www2. 
uol.com.br/omossoroense/ 030910/conteudo/paulopinto.htm>. Acesso 
em: 2 jan. 2015) 

 

Em (48) – citação de declaração de amor –, “lá” de “para lá de X(subst)” faz 

referência a um período no tempo mais tarde que “04:00 horas da manhã”, já 

considerado tarde. Distintamente da ocorrência da microconstrução em constructos 

locativos, neste nível, o locativo “lá” não faz – em todos os casos encontrados no 

corpus e nos dados complementares –, referência a um determinado período 

apresentado no texto anterior (anáfora) ou posteriormente (catáfora). “Lá”, portanto, 

já começa a perder um pouco de suas características típicas relacionadas à questão 

textual, fórica. 

Em constructos temporais, a intensificação está em uma noção mais 

indefinida e mais subjetiva. Em arranjos locativos, “lá”, pelo menos nos uso mais 

comuns de “para lá de X(subst)”, prototípicos, relaciona-se a um lugar específico e a 

distância pode ser pensada em termos de concretude. Pode-se inferir se, de fato, o 

lugar referido está ou não está tão longe assim do lugar base expresso em “X(subst)”. 

Já nos temporais, a intensificação é relacionada a um período que só é conhecido 

pelo usuário e, dependendo do grau de hiperbolização, pode ser qualquer período: 

“para lá das 04:00 da manhã”, em (48), por exemplo, pode ser “5h”, “6h” ou “8h”. Não 

há como saber. 
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Em (49) – postagem em blog –, essa ideia cronológica está muito clara, 

pois o usuário marca vários períodos no tempo, como mostra o Esquema 9, abaixo: 

 

Esquema 9 – Marcação de temporalidade em (49)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na linha do tempo do Esquema 9, verifica-se que o horário de término da 

festa é o indicado pelo constructo “para lá do meio-dia”, que é indefinido e subjetivo. 

Sabe-se que a tal festa durou mais que doze horas, mas não há como saber a hora 

exata em que ela acabou – talvez, nem o usuário saiba ao certo. A intensificação está 

no período entre “meio-dia” e o outro, referido pelo “lá”. 

Observa-se, também, que, por não haver um horário específico em “para 

lá do meio dia”, o período de tempo pode não ser tão grande assim. Por hipérbole, 

“para lá de meio dia” pode ser “meio-dia e dez”. Como meio-dia já é considerado tarde 

para o fim de uma festa que começou meia-noite, qualquer horário que vier depois já 

intensifica toda a situação. 

Assim como acontece em constructos locativos, “para lá de X(subst)” pode 

ser recrutado para contextos temporais mais abstratos, como em (50) – trecho de 

crônica – e (51) – comentário de leitor sobre o show do cantor Roberto Carlos: 

 

(50) “A festança era de arromba! Feijoada para 100 pessoas, festa 
com direito a seresta e tudo mais! Fartura sem fim. Tinha hora pra 
começar e o término era pra lá das tantas da noite. A feijoada, de 
sabor incomparável, era preparada por meu pai e por ‘Seu’ Otacílio, 
no improvisado fogão à lenha da casa de Mera, minha irmã, na Rua 
São João 1299 bairro Todos os Santos. (Disponível em: 
<http://montesclaros.com/mural/cronistas.asp?cronista=Raquel%20C
haves>. Acesso 2 jan. 2015) 

 

Geralmente, estabelece-se um ponto base no espaço/tempo concreto para, 

a partir desse, “lá” de “para lá de X(subst)” referir-se a outro espaço/tempo mais 

meia-noite 

(início da festa) 
7h além 

de 9h 

meio-dia “para lá do 

meio dia” 

(término da festa) 

período 

intensificado 
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abstrato. Em (50), entretanto, o ponto base também é abstrato: “as tantas da noite” 

(instanciação de X(subst)). A intensificação, nesse caso, á altamente subjetiva. Não se 

sabe se a intensificação está, por exemplo, no período entre meia-noite e uma hora 

ou entre duas e quatro horas. Já em (51), a noção de temporalidade está relacionada 

ao fim da carreira do cantor, que ainda não aconteceu de fato: 

 

(51) “Eu assisti o show deste cara no Maracanãzinho, por volta de 
1983. Naquela época era raro vir alguém de fora do rock. Eu era muito 
novo (16a) e nunca tinha ouvido falar do Yes. Achei uma parafernália 
eletrônica e não entendi nada daquele suposto classicismo cromático 
(Bach). Era apresentado com o "Anjo loiro do Rock". Fiquei espantado 
com o número de teclados no palco! Bem, hoje o Anjo Loiro do Rock 
se parece mais com um rei medieval para lá do fim de carreira.” 
(Disponível em: <http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2014/10/ 
27/icone-do-prog-oste ntacao-rick-wakeman-defende-virtuoses-e-
descarta-yes.htm>. Acesso em: 26 out. 2014) 

 

O usuário, a partir de sua opinião sobre o show, instancia “X(subst)” com “o 

fim de carreira”, que não se refere exatamente ao final da carreira do cantor, mas ao 

fato de que, para ele, o show foi ruim. “Para lá de X(subst)”, portanto, intensifica essa 

noção do estado em que se encontra o cantor atualmente, não o tempo de carreira 

em si. 

 

4.1.3. Constructos quantitativos 

 

Quando há, em “X(subst)”, uma instanciação de SN com a ideia de 

quantidade, sem indicação circunstancial de tempo, usa-se, nesta dissertação, o 

termo “constructo quantificador” para “para lá de X(subst)”. Trata-se, então, da indicação 

de uma quantidade estipulada. Assim, “para lá de X(subst)” passa a intensificar o 

quantitativo entre um número apresentado como base (em “X(subst)”) e outro indefinido, 

maior que esse. 

Assume-me, basicamente, o termo “quantificador” como qualquer palavra 

que exprime sentido de quantificação existencial (numerais cardinais: um, dois, três 

etc), ordinal (numerais ordinais: primeiro, segundo, terceiro etc), universal (alguns 

pronomes indefinidos para a GT: todo, nenhum etc) e indefinido (outros pronomes 

indefinidos para a GT: muitos, pouco etc). Ressalta-se que, em “para lá de X(subst)” 

com valor circunstancial de tempo, também ocorre, em alguns casos, o uso de 

quantificador em “X(subst)”. Nesta seção, incluem-se apenas as análises das 
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ocorrências de “para lá de X(subst)” com quantificador em “X(subst)”, sem relação de 

temporalidade. 

Abaixo, estão duas das poucas ocorrências de “para lá de X(subst)”, nos 

dados, com quantificador sem indicação temporal: 

 

(52) “Há três modos de condução disponíveis. O Race para corridas, 
o Sport para uma condução normal e o Wet para pisos escorregadios. 
Além disso, há como desligar o controle eletrônico de tração e o de 
estabilidade. Se a força do V8 já é impressionante nas rotações 
intermediárias, acima das 7 mil rpm se torna esmagadora. Os giros 
sobem rapidamente para 9 mil com um gritar do propulsor que soa 
como um verdadeiro rugido, digno de um carro de corrida. A aderência 
dos pneus é fenomenal, mesmo em velocidade já para lá dos 250 
km/h. A Ferrari 458 Speciale é um automóvel incrível, em que a magia 
reside justamente na facilidade em que se anda em velocidades 
exorbitantes mesmo sem ser um piloto profissional.” (Disponível em: 
<http://motordream.uol.com.br/noticias/ver/2014/12/04/tes te-ferrari-
458-speciale-abuso-de-poder>. Acesso em: 20 nov. 2014) 
 
 (53) “cara, pra mim vale gastar um pouco a mais em switch gigabit pq 
eu uso muita transferência de arquivo em rede lan, pra tu ter uma ideia 
meus arquivos não estão no meu pc e sim num media server, então 
ficar pegando arquivos iso pra la dos 7GB, vendo filme com 10GB 
cada e ainda navegar na internet com os 60Mb da net virtua em rede 
100Mb não rola” (Disponível em: <http://adrenaline.uol.com.br/ 
forum/internet-redes/549650-hub-ou-swit ch-2.html>. Acesso em: 3 
dez. 2014) 
 

 
Em (52) – descrição de carro em postagem de blog –, “X(subst)” instancia-se 

em “os 250 Km/h”. A quantidade expressa pelo algarismo 250 é usada como ponto de 

base para a referência a uma velocidade acima dessa, que também já é alta. Há até 

uma indicação, posterior, que pode ser o termo que, semanticamente, expressa a 

quilometragem ao qual “lá” faz referência: “velocidades exorbitantes”. Ressalta-se 

que, em (52), “lá” não é catafórico porque “velocidades exorbitantes” não é a 

quilometragem por hora que está acima de 250. Há, de certa forma, referencialidade, 

mas não chega a acontecer como nos constructos circunstanciais locativos de “para 

lá de X(subst)”. 

 Por sua vez, “para lá dos 7GB”, em (53) – comentário de leitor –, intensifica 

o tamanho em gigabytes do arquivo de computador, sem referência a um tamanho 

específico. Entende-se que o computador do usuário não suportaria arquivos e filmes 

com muitos “gigas”, usando uma velocidade baixa de internet. 

Em ambos os casos, (52) e (53), o quantificador – 250 e 7, respectivamente 
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– escopa-se em substantivo expresso pela abreviação “Km” (quilômetros) ou “GB” 

(gigabytes). Em (54) – comentário de leitor – , “cem” quantifica a quantidade de alunos: 

 

(54) “E´ sarandi  o tempo passa o tempo voa e os espertos 
continua numa boa , hoje fiquei sabendo que tem um professor 
de futsal nomeado pelo atual governo CARLOS DE PAULA , 
pelo jeito cc 3 usa e abusa das estruturas do múnicipio , ganha 
até um sálario razoável , e acreditem senhoras e senhores , tem 
pra lá de cem alunos e pasmem , cobra de cada aluno 30.00 
reais mensais pelo o uso do ginásio . É to vendo a hora que av 
londrina vai termina tendo PEDÁGIO , juntando esse dinheiro , 
mais o sálario da pra compra até um carro importado , dou um 
revolver modelo MAGNO pra quem adivinha de quem eu tô 
falando . ALO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOMA 
PROVIDÊNCIA.” (Disponível em: <http://blogdojoaquinzao. 
blogspot.com.br/2010/11/e-tempo-passa-o-tempo-voa-e-os-
espertos.html>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 

 

Nas três ocorrências – (52), (53) e (54) –, o substantivo vem expresso em 

“X(subst)”. Existem, entretanto, algumas ocorrências de “para lá de X(subst)” em que o 

quantificador assume função morfossintática de substantivo no SN por quantificar uma 

ideia implícita no contexto: 

 

(55) “PQP  Quando Ribery levar a França nas costas para Final de 
Copa e Ganhar 3 bolas de ouro ai muda. Opa esqueci, Ribery não quer 
mais jogar pela seleção. Zidane jogou pra lá dos 30 ainda.” 
(Disponível em: <http://trivela.uol.com.br/lendas-craques-dunga/>. 
Acesso em: 15 ago. 2014) 

 

Em (55) – comentário de leitor –, “30” quantifica a idade do jogador Zidane. 

A ideia do substantivo “anos”, implícito, é inferida pelo contexto. “Para lá dos 30” 

intensifica a idade do jogador a partir de 30 anos, que já é considerada uma idade 

avançada para um jogador de futebol. Observa-se, também, que, provavelmente, o 

uso de “para lá dos 30”, além da intensificação, serviu de estratégia para ocultar, de 

certa forma, que o usuário não sabia a idade correta em que o jogador parou de jogar 

para a seleção. Essa estratégia discursiva, com base na hiperbolização, é comum em 

“para lá de X(subst)”, principalmente em constructos quantitativos, nos termos desta 

dissertação. Em (56), verifica-se essa mesma propriedade semântico-funcional: 

 

(56) “Dilma e Graça Foster chutaram o canalha da Petrobrás e coloram 
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a PF na cola dele. Resultado: prisão e um caminhão de provas de 
corrupção que devem alcançar políticos de todas as cores (não se 
enganem, azul também!). Acuado, o bandido ameaçou: "se eu abrir a 
minha boca não vai ter eleição". O que isso significa? Que ele tem (ou 
teria) nas mãos os partidos mais importantes que concorrem na 
eleição, todos! Compreenderam! Aí vem a revistinha de consultório e 
diz que tem "a lista" dos envolvidos, algo prá lá de 60! Solta uma lista 
com 11 nomes... como assim? 11? E os outros mais de 50??? Quem 
são?” (Disponível em: <http://josiasdesouza.blogosfera.uol.com.br/20 
14/09/05/petrodelacao-despeja-oleo-queimado-na-eleicao/>. Acesso 
em: 4 set. 2014) 

 

“Para lá de 60” é usado para hiperbolizar uma quantidade, já que o número 

específico é desconhecido pelo usuário. Posteriormente, o usuário até ressalta que, 

além dos onze nomes apresentados, há “mais de 50”, atestando que, de fato, 

desconhece a quantidade exata de nomes. Já em (57) – postagem em blog esportivo 

–, o uso do quantificador “muito” relaciona-se a toda a situação expressa 

anteriormente no contexto: 

 

(57) “Para alcançar os 45, o Botafogo necessita de 5 vitórias em 9 
jogos. São 15 pontos em 27 possíveis, um aproveitamento razoável 
diante da frieza dos números. No entanto, para quem só obteve 8 
vitórias em 29 partidas, isso é pra lá de muito. E, diante disso, o 
botafoguense já dá o braço a torcer.” (Disponível em: 
<http://espnfc.espn.uol.com.br/botafogo/ preto-no-branco/quando-o-
futebol-contraria-a-matematica>. Acesso em: 2 jan. 2015) 

 

 

“Muito” é substantivado e se refere à quantidade de pontos feitos pelo time 

Botafogo com base no número de vitórias obtidas. Diante disso, então, conclui-se que, 

“para lá de X(subst)” pode atuar em todos os níveis quantificadores tanto no que diz 

respeito às ideias temporais quanto às quantidades de outro gênero. 

 

4.1.4. Outros constructos com X(subst) 

 

Além das indicações de lugar e tempo e do uso de quantificadores 

relacionados a um substantivo explícito ou implícito, encontram-se, nos dados, 

ocorrências de “para lá de X(subst)”, em menor proporção, em contextos em que 

“X(subst)” assume forma de substantivo, funcionando em prol da intensificação de uma 

situação (“pra lá de um dia cansativo”, por exemplo) ou um estado físico/mental (“pra 

lá do cansaço”). 
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Esse substantivo assume em si o sentido de toda uma situação ou de um 

estado e “para lá de X” intensifica isso. Em (58) e (59) – letras de música –, observa-

se, no primeiro, a intensificação de uma situação e, no segundo, de um estado do 

usuário: 

(58) “Pois é, minha cara / Saiba que eu tenho insistentemente ouvido 
blues / Pra não desvairar / É que minha alegria anda pra lá da 
overdose / Minha alegria anda pra lá / Me assusta a possibilidade / 
De num dia de chuva / Aos berros, nu em pêlo / Arrodear o quarteirão 
/ É que minha alegria anda pra lá da overdose / Minha alegria anda 
pra lá / Pois é minha cara / O blues me dá os microgramas de tristeza 
que preciso / Pra me equilibrar” (Disponível em: <http://www.radio.uol. 
com.br/#/letras-e-musicas/mariascombona/pra-nao-desvairar/101376 
4>. Acesso em: 26 ago. 2014) 
 

(59) “Não importa com quem você se deite / Que você se deleite seja 
com quem for / Apenas te peço que aceite / O meu estranho amor / 
Ah! Mainha, deixa o ciúme chegar / Deixa o ciúme passar e sigamos 
juntos / Ah! Neguinha, deixa eu gostar de você / Pra lá do meu 
coração / Não me diga nunca não / Teu corpo combina com meu jeito 
/ Nós dois fomos feitos muito pra nós dois / Não valem dramáticos 
efeitos / Mas o que está depois” (Disponível em: <http://www.radio. 
uol.com.br/#/letras-e-musicas/caetano-veloso/nosso-estranho-amor/9 
5953>. Acesso em: 7 ago. 2014) 
 

 

“Overdose”, metaforizado no contexto (58), é termo que, em suas duas 

ocorrências, não se refere ao sentido literal que tem a ver com o uso de drogas, mas 

sim à felicidade alcançada que é parecida com a suposta felicidade adquirida pelo uso 

excessivo das drogas. “Para lá da overdose”, então, é constructo que intensifica essa 

felicidade. Em (59), a intensificação parece se dar no sentimento do usuário, da 

pretensão de se tornar mais apaixonado, além do que já está. 

Acredita-se que, a partir de “para lá de X(subst)” sem valor temporal, locativo 

ou quantitativo, novas funções podem aparecer na língua. Na análise dos dados, 

destacam-se duas ocorrências muito interessantes: 

A primeira é o constructo “para lá das contas”, que tem surgido, na língua, 

como nova forma de intensificação. Citam-se os exemplos (60) – comentário em fórum 

de discussão sobre animes japoneses – e (61) –, como exemplos: 

 

(60) “E eu já percebi algo, que todo Sasukete é agressivo pra lá das 
contas, acho que essa parada de preferência de personagem tem 
algo relacionado com a personalidade das pessoas, e por isso todo 
Sasukete é agressivo, claro que ser fã do Sasuke não define a 
personalidade das pessoas, o que eu quero dizer é que apenas 
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algumas pessoas específicas gostam do Sasuke devido a sua 
personalidade. Claro, isso vale apenas para alguns Sasuketes, já 
que existem alguns que são fãs conscientes, mais deliberais.” 
(Disponível em: <http://forumproject.xpg.uol.com.br/topic/ 44378-
naruto-x-sasuke/page-102>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 
(61) “O Luís Fabiano sempre foi um jogador agressivo pra lá da 
conta. Não é novidade alguma. Já vi jogos dele batendo sem dó, se 
puder, vai pra cima e bate. Se ele tivesse investido no MMA talvez 
hoje fosse um atleta melhor.” (Disponível em: <http://blogdobirner. 
virgula.uol.com.br/2014/10/01/luis-fabiano-nao-mostra-respeito-
pelo-sao-paulo/>. Acesso em: 2 jan. 2015). 
 

 

“Para lá das contas” é um constructo que, ultimamente, tem sido usado no 

lugar de “para lá de X(adj)”. Em vez de usar “Ele é para lá de agressivo.”, por exemplo, 

usa-se “Ele é agressivo pra lá das contas.”. Acredita-se que, nesse caso, “para lá de 

X” tenha se expandido, caminhando para outra microconstrução, a “X para lá das 

contas”. 

Na língua, as únicas microconstruções parecidas estruturalmente com essa 

nova são as formadas por “X para C”, sendo “C” uma de cinco possíveis expressões 

consensualmente chulas (não foram identificadas outras): “pra caraca”, “pra caramba”, 

“pra caçamba” e outras duas mais impróprias. Em exemplos hipotéticos, poderiam 

ocorrer “Ele é agressivo pra lá das contas.” ou “Ele é agressivo pra caramba.”, em 

contexto cuja intensificação esteja direcionada ao sentido do adjetivo. 

A segunda ocorrência, também muito interessante, está nos casos em que, 

além da intensificação, “para lá de X(subs)” começa a se apresentar com outra função. 

“Para lá de X(subst)” começa – ainda não totalmente – a assumir, neste nível, função 

como parte formadora de esquema inclusivo que se aproxima ao uso de “além de X, 

Y”. 

O esquema ao qual “para lá de X(subst)” se insere, neste nível, começa a 

equivaler funcionalmente a “além de X, [verbo] Y” (“Além do bolo, [quero] a torta”, por 

exemplo) ou “[verbo] Y, além de X” (“[Quero] a torta, além do bolo”), tornando-se parte 

formadora de esquema maior em prol da inclusão de informações, como em (62): 

 

(62) “As irmãs não demonstram arrependimento algum, e se declaram 
orgulhosas por representar Birmingham, e sua mãe, que as criou sem 
marido, concorda: "São meninas adoráveis, criadas do jeito certo", ela 
disse a jornalistas. São três gerações que se amparam e gostam –não 
seria essa a definição de família, para lá da simples aritmética de 
mãe mais pai mais filhos? Para a maioria de nós, famílias são uma 
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coleção disparatada de avós, tios e amigos perpétuos: o que importa 
é o amor, não a configuração.” (Disponível em: <http://www 
1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/11/1544277-tod a-arte-publica-e-
uma-declaracao-politica.shtml>. Acesso em: 8 nov. 2014) 
 

 

Em (62), “para lá da simples aritmética de mãe mais pai mais filhos” é uma 

informação que se inclui a “gerações que se amparam e gostam”. No novo arranjo, 

“pra lá de X, [verbo] Y”, hipoteticamente, seria usado “famílias são para lá da quantidade 

de membros, gerações que se amparam e se gostam”, “famílias são ‘para lá de X, Y’ 

”. Entretanto, como explicado, neste nível, o sentido de inclusão já é inferido, mas 

ainda não ocorre como nos casos analisados na seção 4.4.2. desta dissertação. Em 

(62), portanto, há um constructo de “para lá de X(subst)” com sentido inclusivo, além 

da intensificação: “muito além disso”. Não há novo arranjo em (62). 

Em nível mais esquemático, a construção seria “para lá [verbo]X, [verbo]Y” 

(“para lá de [querer] o bolo, [quero] a torta”), no qual o verbo pode estar explícito ou 

implícito e “para lá de” funcionaria como conector aditivo (seção 4.4.2.). 

Nesta dissertação, o uso de “para lá de [verbo] X” não foi pesquisado a fundo, 

por não ter sido encontrado no corpus como microconstrução intensificadora. Em 

inclusões, “para lá de [verbo]X” não é uma microconstrução, uma vez que essa só 

funciona como parte formadora de “para lá [verbo] X, [verbo] Y”. Fora dessa estrutura, 

“para lá de [verbo] X” só é usada como microconstrução em contextos negativos, que, 

por não terem sido encontrados nos dados, foram tratados como casos à parte, na 

seção 4.4.3.. 

Em resumo, na subparte 4.1. desta dissertação, foram apresentados 

diferentes níveis de gramaticalidade presentes em “para lá de X(subst)” (com núcleo em 

substantivo ou palavra substantivada): “X(+ref)ou(-ref)” 12  em a) constructos 

circunstanciais locativos com muita ou pouca referencialidade; b) constructos 

circunstanciais temporais com ou sem auxílio de quantificador e com pouca 

referencialidade; c) constructos com quantificadores, sem circunstância temporal, com 

ou sem substantivo explícito e com pouca referencialidade; d) constructos em que não 

há sentido locativo, temporal ou quantidade, com pouca referencialidade, e que, em 

alguns casos específicos, pode indicar inclusão. 

 

                                                             
12 (+ref): mais referencial; (-ref): menos referencial. 
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4.2. Para lá de X(adj) – menos referencial 

 

Nesta seção, é apresentado o nível mais gramatical, mais abstrato e mais 

recorrente da construção “para lá de X” no português contemporâneo. São 339 dos 

386 dados do corpus, cerca de 87,8% do total. Só por esse quantitativo, já se pode 

inferir a regularidade de “para lá de X(adj)” na língua atualmente. Usa-se, agora, o 

termo “X(adj)”, porque, neste grau de gramaticalidade, a instanciação do SN sempre é 

um adjetivo ou uma palavra com valor de adjetivo. 

Consideram-se todos os casos de “para lá de X(adj)” como “para lá de X(-

ref)” devido à subjetivação no que diz respeito à referencialidade. Em (63), nas duas 

ocorrências de “para lá de X(adj)”, “lá” não faz referência textual endofórica a nenhum 

termo, sua referência é a um conceito de característica altamente abstrato: 

 

(63) Que as panicats são mulheres para lá de bonitas a gente já sabe. 
Deve ser por isso que a turma do Pânico na Band mandou a baianinha 
Mari Gonzalez para cobrir os bastidores do Miss Brasil. E quem 
acompanhou ela nessa missão foi nada menos que Amandinha, com 
seus comentários para lá de ácidos. (Disponível em: <http://entreteni 
mento.band.uol.com.br/paniconaband/blog-post.asp?p=10000071039 
7&t=amandinha-e-mari-gonzalez-acompanham-o-miss-brasil-2014>. 
Acesso em: 27 set. 2014) 

 
 

Diferente de como acontece na maioria dos casos de “para lá de X(subst)”, 

“lá” de “para lá de X(adj)” não tem propriedades endofóricas. Atesta-se isso a partir do 

fato de que, em todas as ocorrências de “para lá de X(adj)” nos dados, além da 

superelevação do sentido adjetivo, há apenas uma referência (exofórica) a uma 

característica, uma vez que o adjetivo, à disposição do usuário em seu repertório, era 

insuficiente para expressar o que de fato se queria: não é bonita, é algo além disso. 

Não há referência locativa, temporal ou quantitativa. 

Ressalta-se, também, que, em todos os dados encontrados com “para lá 

de X(adj)”, há “X(-ref)”; nos com “para lá de X(subst)”, entretanto, não há sempre “X(+ref)”, 

devido aos menos típicos casos em que há alto nível de subjetividade. O que define 

se “X” é “X(+ref)” ou “X(-ref)”, independente do tipo de SN, além de propriedades textuais, 

é o grau de abstração e de subjetivação. 

Em relação às propriedades morfossintáticas, “para lá de” em “para lá de 

X(subst)” já atua, além de indicador referencial, como advérbio de intensidade. Em “para 
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lá de depois de Niterói”, por exemplo, já se percebe a função graduadora quando esse 

hipotético constructo é comparado com “muito depois de Niterói”: “para lá de” e “muito” 

são advérbios que modificam sentido de outro advérbio, “depois de”. Em “para lá de 

Niterói”, entretanto, “para lá de” não tem ainda todas as propriedades de advérbio de 

intensidade, uma vez que “muito”, elemento prototípico da categoria, não poderia ser 

substituído. Em “para lá de X(adj)”, “para lá de” atua morfossintaticamente de igual 

forma a “muito”; tornando-se, então, mais característico da categoria dos advérbios 

de intensidade. Em comparação ao uso de “muito X(adj)”, prototípico dentro de “adv. 

intens. + X(adj)”, apresenta-se (64) – postagem em blog sobre futebol:  

 

 
(64a) “Bem, diabinhos. O acarajé anda para lá de quente no Bahêa. 
A equipe deu uma arrancada nos últimos jogos, saiu da zona do agrião 
queimado (ocupa o 14º lugar), mas nada de a diretoria acertar os 
salários. O atraso já soma dois meses.” (Disponível em: 
<http://espn.uol.com.br/ post/445611_de-pires-na-mao-soberano-sao-
paulo-so-vai-comprar-pato-em-dezembro-de-2015>. Acesso em: 6: 
out. 2014) 
 
(64b) “Bem, diabinhos. O acarajé anda [muito] quente no Bahêa. A 
equipe deu uma arrancada nos últimos jogos, saiu da zona do agrião 
queimado (ocupa o 14º lugar), mas nada de a diretoria acertar os 
salários. O atraso já soma dois meses.” 

 

 

Em (64a), “para lá de X(adj)” intensifica o sentido de “quente”, o adjetivo 

instanciado em “X”. Ao trocar “para lá de” por “muito”, em (64b), identifica-se que, 

morfossintaticamente, os constructos de (64a) e de (64b) funcionam de igual forma no 

diz respeito à intensificação de “quente”.  Ambos modificam sentido de adjetivo e são 

invariáveis. Observa-se, também, que o escopo de “para lá de”, assim como o “muito”, 

sempre está na posição posterior. Casos de “X(adj) + adv. intens.” são muito 

específicos, como “X(adj) pra lá das contas” ou “X(adj) pra caramba”, que são estruturas 

não prototípicas apresentadas na seção anterior. 

A única diferença entre “para lá de X(adj)” e “muito X(adj)” está no grau de 

intensidade: “para lá de X(adj)” indica algo maior que “muito X(adj)”, como em qualquer 

outro contexto já analisado nesta dissertação. 

Observa-se, também, o aumento de gramaticalidade em “para lá X(adj)” em 

relação à “para lá de X(subst)” quando se analisa o que é intensificado em cada um 

desses tipos de constructos. Em “para lá de X(subst)”, a intensificação, diferente de 
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“para lá de X(adj)”, não está no sentido expresso por “X”, mas sim no distanciamento 

entre “X” e outro elemento ao qual “lá” (endo ou exofórico) se refere. Citam-se (65) – 

comentário de leitor – e (66), como exemplos: 

 

(65) “quem é pobre de lascá. Só vai prá periferia. Eu quando entro de 
férias vou prá lá das arábias: Reino Unido, Uoxinton, Açunção, etc.” 
(Disponível em: <http://blogs.ne10.uol.com.br/torcedor/2014/12/03/ru 
bro-negros-na-argentina-2/>. Acesso em: 2 dez. 2014) 

 
(66) “À frente do bem-sucedido Máquina da Fama, ela se ausentará 
do ar nos próximos meses para uma missão para lá de especial: dar 
à luz Pedro, seu primeiro herdeiro com o deputado federalFábio 
Faria (36), com quem já divide o mesmo teto e planeja casamento para 
maio.” (Disponível em: <http://caras.uol.com.br/bebe/patricia-
abravanel-celebra-maternidade-fabio-faria-silvio-santos-pedro-gravid 
ez#.VN8pjPnF-AU>. Acesso em: 18 ago. 2014) 
 

 

Em (65), a intensificação em “para lá de X(subst)” está relacionada à 

distância entre “as arábias” e “Reino Unido, Uoxinton, Açunção etc”. Já em (66), a 

intensificação recai em “especial”, o adjetivo, que é parte formadora da própria 

microconstrução. 

(67) – postagem em blog –, abaixo, é o único dado do corpus com possível 

referência fórica em “para lá de X” com “X(adj)”: 

 
 (67) “Com porções generosas realismo e uma pitada de romantismo, 
a receita parecia infalível. Na Grande Família, “gente como a gente” 
experimentou, semanalmente, histórias incríveis e para lá de 
especiais; inesquecíveis. E se consideramos todos os treze anos que 
o seriado ficou no ar, podemos até dizer que a “alegria de pobre”, 
quem diria, durou bastante!” (Disponível em: <http://teleseries.uol. 
com.br/o-estilo-maezona-da-dona-nene-de-a-grande-familia/commen 
t-page-1/>. Acesso em: 4 set. 2014) 

 

“Inesquecíveis” atesta o que “histórias incríveis e para lá de especiais” são 

consideradas, apesar de ser um conceito muito subjetivo. “Inesquecíveis”, entretanto, 

é aposto explicativo e não se refere só a “para lá de especiais”. Possivelmente, “lá”, 

devido a isso, não seja tão fórico assim e (67) não seja uma exceção à regra. 

Nos três exemplos abaixo, tem-se um uso muito regular em que “X(adj)” é 

instanciado em dois adjetivos: 

 

(68) A revista 'Sexy' divulgou as primeiras fotos sensuais da ex-BBB 
Clara Aguilar nesta quinta-feira (23). As imagens, que foram feitas em 
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Nova York pelas lentes do fotógrafo Terry Richardson, esbanjam a 
beleza e sensualidade da loira em poses para lá de quentes e 
ousadas. (Disponível em: <http://www.redetv.uol. com.br/tvfama/ 
post/46990/revista-divulga-fotos-quentes-de-ex-bbb-clara.html>. 
Acesso 22 out. 2014) 
 
(69) Há algum tempo, o hambúrguer deixou de pertencer apenas ao 
universo do fast food e passou a transitar também na alta gastronomia. 
De uns tempos para cá, o sanduíche caiu nas graças de chefs 
renomados que preparam versões para lá de especiais e criativas. 
No Migué, por exemplo, bar conceito situado no bairro de Parnamirim, 
Zona Norte do Recife, o chef Daniel Bastos criou o hambúrguer 
surpresa com galette de batata para contemplar um público que curte 
o prato em sua essência original, porém gosta de aventurar-se por 
novas experiênciasgastronômicas. (Disponível em: <http://blogs.ne1 
0.uol.com.br/social1/2014/09/22/hamburguer-fast-food-ao-gourmet/>. 
Acesso em: 21 set. 2014) 
 
(70) “Do You”, com o ótimo clipe “surreal” abaixo, é uma gema pop, 
uma das melhores músicas do ano e uma das coisas mais grudentas 
e cativantes que o Spoon já fez (parente distante da espetacular 
“Everything Hits At Once”). Britt Daniel (vocal, guitarra) e Jim Eno 
(bateria), os dois fundadores, guardam uma sinergia pra lá de fluída 
e inteligente da qual “Knock” é fruto direto, fresca e memorável, 
evidenciando o quanto eles conseguem escrever canções 
incrivelmente pop ao mesmo tempo que de estrutura incomum e 
harmonias acima da média. (Disponível: <http://revistaogrito.ne10.uol. 
com.br/page/blog/2014/08/12/critica-disco-spoon-they-want-my-
soul/>. Acesso em: 11 ago. 2014) 

 
 

Em (68) – notícia postada em seção de entretenimento de jornal online –, 

(68) e (69) – postagens em blogs –, “X(adj)” materializa-se na forma de dois adjetivos. 

“Para lá de X”, nessas ocorrências, intensifica dois sentidos. Verifica-se, entretanto, 

que a intensificação do sentido do primeiro adjetivo pode ser considerada maior que 

a do segundo, por questões cognitivas, uma vez que o primeiro está mais perto do 

advérbio que funciona em prol da intensificação. Entretanto, por se tratar de um dado 

da modalidade escrita, não há como comprovar esse fator, porque isso dependeria da 

ênfase que o usuário daria para esses elementos de “X”. 

Encontrou-se, também, uma ocorrência em que “para lá de X” intensifica a 

negação de um adjetivo: 

 

(71) O Manchester não está com uma equipe para lá de competitiva, 
ao contrário do Real Madrid, e a única coisa que poderia pesar na 
decisão, é o fato de ter sido formado no rival da capital. Esse, inclusive, 
seria outro motivo que daria impacto à contratação. (Disponível em: 
<http://espnfc.espn.uol.com.br/ real-madrid/conexao-merengue/de-
gea-seria-uma-boa-opcao-para-o-real>. Acesso em: 8 out. 2014) 



88 
 

 

Em (71), “para lá de competitiva” é constructo que intensifica o sentido de 

adjetivo que foi negado anteriormente pelo “não”. Ou seja, a equipe, se não for nada 

competitiva, é pouco competitiva. É intensificação do que não é. Acredita-se, por 

hipótese, que esse uso de “para lá de X” negado por um “não” anterior seja o uso 

precursor de “para lá de X” em contextos de negação explícita como os tratados na 

seção 4.4.3., em que “para lá de X” não precisa de um “não” para negar, ele é a 

microconstrução de negação. 

Citam-se, agora, mais dois dados interessantes: 

 

(72) Pois é.  Em outro post anterior, enalteci as diversas qualidades 
desse carrinho, muito bem projetado e construído com um esmero no 
qual a Suzuki é igualada por poucas. O problema é o preço. Embora 
rotulado como carro de nicho, ele não aspira isso. Nicho é linha DS da 
PSA, é a gama Mini da BMW, é o Smart da Mercedes, é o Audi A1, o 
Opel Adam, o Fiat Cinquecento, e por aí vai. Ele é um esportivo (para 
lá) de apimentado (potência insana para uma unidade 1.6 aspirada), 
muito bem acertado e bonito. Mas é só. Vai precisar de muita lábia, 
dos representantes locais, para convencer algum doido a assinar o 
cheque... (Disponível em: <http://carplace.uol.com.br/ teste-suzuki-
swift-sport/8/>. Acesso em: 1 set. 2014) 

 
 (73) “Festa na igreja é pra lá de bom  / Quando o Espírito Santo toma 
a direção  / A mesa é farta e não falta nada  / Tudo é completo onde 
Deus está  / Quem está dentro não quer sair  /  Quem está lá fora pode 
entrar / Não tem tristeza onde tem alegria / Uma grande festa já vai 
começar  / E a igreja canta o melhor hino  / E todos sorrindo, e vai tudo 
bem  / Essa alegria é contagiante / Ela é constante dentro do cristão” 
(Disponível em: <http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/dani-
e-davi/fest a-na-igreja/1425399>. Acesso em: 8 ago. 2014) 

 

Em (72) – comentário de leitor –, “para lá” é colocado entre parênteses 

como se fosse um possível acréscimo à estrutura. Entretanto “um esportivo de 

apimentado” não seria um arranjo possível. Se a intenção era essa, possivelmente, o 

usuário não percebeu que “para lá de” está totalmente entrincheirado. O lógico seria 

colocar “para lá de” entre parênteses. “Para lá de” é totalmente indissolúvel, 

principalmente em “para lá de X(adj)”. 

Já em (73) – letra de música –, o adjetivo intensificado “bom” não concorda 

com “festa”, que está no feminino. O constructo “para lá de bom” é um dos mais 

usados para “para lá de X(adj)”. Identifica-se, inclusive, alto nível de idiomatização em 

seu uso. Geralmente, quando há intenção de intensificar algo considerado positivo, o 
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adjetivo “bom” é o termo recrutado, uma vez que pode ser usado para se referir a 

qualquer ação ou situação positiva. 

Em termos estruturais, em “para lá de X(adj)”, o escopo é o adjetivo e, por 

excelência, advérbios de intensidade podem modificar o sentido de adjetivos. “Bem”, 

“muito” e “para lá de”, portanto, nas respectivas microconstruções às quais fazem 

parte, funcionam morfossintaticamente de igual forma em subesquema “adv. intens. + 

X(adj)”, em todos esquemas em que esse pode ocorrer. 

Nos Esquemas 10 e 11, a seguir, apresentam-se os posicionamentos 

esquemáticos mais comuns de “para lá de X(adj)”: 

 

 

Esquema 10 – “Para lá de X(adj)” como elemento formador de SN 

 

 

 

 

 

 

No Esquema 10, “para lá de X(adj)” atua como elemento formador de 

esquema maior, dentro de SN. Assim como em outras microconstruções do tipo “adv. 

de intens. + X”, “para lá de X(adj)” funciona como qualificador determinante para um 

substantivo que, no Esquema 10, é “uma brincadeira”, o termo determinado. 

Cita-se, agora, (74), que é o contexto do qual foi retirado o constructo usado 

como base para elaboração do esquema acima: 

 

(74) Já Lucas Salles vai a uma festa sertaneja e faz uma brincadeira 
para lá de divertida com César Menotti & Fabiano, Rio Negro & 
Solimões, Cristiano & Araújo, além de Edson, da dupla Edson & 
Hudson. As perguntas são para lá de constrangedoras. E, falando 
em coisas indiscretas, Dani Calabresa volta a comandar o "Sem 
Saída" e coloca o pentacampeão Denílson na máquina da 
verdade. (Disponível em: <http://entretenimento.band.uol.com.br/cqc/ 
blog-post/100000699167/Naty-Graciano-conta-verdades-das-celebri 
dades.html>. Acesso em: 3 ago. 2014) 
 

 

Em (74) – notícia retirada de seção de entretenimento de jornal online –, há 

duas ocorrências de “para lá de X(adj)”: na primeira, conforme explicado em parágrafo 

“Lucas [...] faz       uma brincadeira         para lá de divertida” 
SN(adj) 

SN 
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anterior com base no Esquema 10, a microconstrução atua como adjetivo, dentro de 

SN, como qualificador determinante para o termo “uma brincadeira”, que também está 

dentro desse mesmo SN, em esquema maior; na segunda, “para lá de X(adj)” encontra-

se dentro de SV13, como SAdj relacionado ao termo “as perguntas”, que está em SN, 

conforme Esquema 11, a seguir: 

 

 

Esquema 11 – “Para lá de X(adj)” como elemento formador de SAdj 

 

 

 

 

 

 

Logo “para lá de X(adj)” pode atuar em qualquer esquema que permite o 

entrincheiramento de uma microconstrução intensificadora formada com advérbio de 

intensidade, assim como “muito X(adj)” e “bem X(adj)”, desde que esteja relacionada a 

um adjetivo. “Para lá de” pode acompanhar “X(adj)” na formação da microconstrução 

em todas as possibilidades de “adv. Intens. X(adj)”. 

É importante destacar, também, que “para lá de” em “para lá de X(adj)” é 

invariável. Quando o adjetivo é substantivado – como em “para lá do satisfatório”, por 

exemplo –, tem-se um caso de “para lá de X(subst)” do tipo que não faz referência a 

lugar, tempo e modo (seção 4.1.4.). 

Além dessas características, pode-se destacar, também, que, assim como 

em “para lá de X(subst)”, há a possibilidade de intensificação enfática em “para lá de 

X(adj)”, como em (75): 

 

(75) Eu particularmente curti muito do que "vi". Não da parte visual, 
mas de todo o resto. Como comentaram, as colisões não estão muito 
realistas mesmo, os carros as vezes parecem terem imãs, pois eles 

se repelem nas batidas. A IA da policia esta [pra lá de (muito show)], 
ao contrario de outros jogos de mundo aberto, elas não ficam em 
manadas, se você opta por virar a segunda direita, uma delas tenta 
pegar a primeira direita pra te fechar e tentar cortar a vantagem, não 
precisa brotar 2 ou 3 carros nos cruzamentos, os 2 ou 3 que estavam 
atrás de você fazem o trabalho, é um show essa parte. (Disponível em: 

                                                             
13 SV: sintagma verbal. 

        As perguntas são         para lá de constrangedoras. 
SN(adj) 

SAdj 
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<http://adrenaline.uol.com.br/forum /pc/402944-watch-dogs-previ ew-
483.html>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 

 

No constructo “pra lá de muito show”, tem-se caso de ênfase com uso de 

dois advérbios de intensidade. “Muito X(adj)” assume, como escopo, função de “X” para 

“para lá de X(adj)”. Nos dados, há um exemplo com intensificação enfática muito 

interessante: 

 

(76) “Mickey Mouse, o ratinho mais querido do cinema completa 86 
anos de vida – e foram anos para lá de [bem vividos], obrigada!” 
(Disponível em: <http://portaltagit.ne10.uol.com.br/cultura/17980/vida-
longa-ao-mickey-mouse/>. Acesso em: 17 nov. 2014) 

 

 

Em (76) – legenda de vídeo –, tomando por base a GT, teríamos um 

exemplo de “para lá de X(adv)”, como o que é apresentado na seção 4.3., em seguida. 

Assume-se, porém, nesta dissertação, que verbo no particípio, por sua propriedade 

flexional e caracterização a um substantivo, está mais para adjetivo do que para verbo. 

Logo, em (76), tem-se um caso intensificação enfática em que “bem X” instancia-se 

em “bem vividos” e funciona esquematicamente como “X” para “para lá de X(adj)”. “Para 

lá de X(adv)” só ocorre quando o advérbio em questão estiver relacionado a uma forma 

verbal que não está no particípio, como é apresentado a seguir: 

 

4.3. “Para lá de X(adv) – modo 

 

Nesta seção, apresenta-se o motivo pelo qual a microconstrução é 

denominada “para lá de X” e não, “para lá de SN”: “X” pode ser instanciado em um 

advérbio também. É um caso específico e só acontece em raros arranjos, em que “X” 

é advérbio qualitativo, nos termos de Castilho et al. (2014). No corpus estabelecido 

para a pesquisa da qual trata esta dissertação, não foi encontrada nenhuma 

ocorrência desse tipo de constructo, mas, como dado complementar, apresenta-se 

(77), que é um comentário de leitor, único exemplo encontrado: 

 

(77) “É mais um ano que tá acabando e lá vem aquela famosa 
sensação de que tudo passou tão rápido... Bem, agora que é final do 
ano claro que passou pra lá de rápido, né? Mas o durante chegou a 
ser entediante, emocionante, vontade de apertar o botão "turn off" e 
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só ligar quando tudo tivesse terminado.” (Disponível em: 
<http://www.fotolog.com/avasala doras /9418520/>. Acesso em: 2 jan. 
2015). 

 

“Rápido” é advérbio qualitativo que muda o sentido da forma verbal 

“passou” e “para lá de” funciona como advérbio de intensidade que modifica sentido 

de “rápido”, outro advérbio. Possivelmente, o uso de “para lá de rápido” tenha ocorrido 

porque “rápido”, em outros contextos, também assume função de adjetivo. 

Acredita-se, apesar da falta de dados para hipótese mais fundamentada, 

que “para lá de X” assume esse papel de intensificador de advérbios que são 

modalizadores (“para lá de lentamente”, por exemplo) por sua proximidade à categoria 

dos adjetivos. 

 

4.4. Outros casos 

 

Nesta seção, são apresentados três ocorrências de “para lá de X” que são 

consideradas em grau mais abstrato do que todos os níveis apresentados de 4.4.1 a 

4.4.3.: “para lá de Bagdá” como estrutura idiomatizada e “para lá de X” como recurso 

de inclusão e negação. Esses usos só foram considerados neste trabalho, porque, 

apesar de serem possíveis casos de nova construcionalização, são padrões 

construcionais que indicam intensificação. Por hipótese, a partir do uso regular de 

“para lá de X”, essas estruturas tenham assumido dupla função no português 

contemporâneo. 

 

4.4.1. “Para lá de Bagdá” (predicativo) 

 

Como visto na seção 4.1.1.1., “para lá de Bagdá”, por hipótese, surge da 

referência de “lá” a um lugar que fica posterior a Bagdá, no Iraque. A partir disso, 

“Bagdá” é recrutado para contextos em que tenha sentido de qualquer lugar longínquo 

e “lá” passa a fazer referência a outro lugar mais longe do que normalmente já se 

considera longe. 

Por expansão, entretanto, assume-se que, a partir da recorrência desse 

constructo no discurso, “para lá de Bagdá” passou a ser usado em contextos 

predicativos, nos quais “Bagdá”, apesar de substantivo, tem papel de adjetivo, como 

nos dados abaixo: 
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(78) “Para completar, nessa hora ja tem gente que ja esta para la de 
Bagdá, falando em aramaico e com o olho ja caído, junte a isso uma 
embolaçao, porque espaço o fotografo nao vai ter mesmo, e ai o 
resultado é uma foto "mais ou menos". Ai fica a minha questão, o que 
os senhores fazem para evitar ter que fazer na pista de dança mais 
fotos (se é que podemos chamar de fotos) do que em todo o resto do 
casamento, sem desagradar o cliente?” (Disponível em: <http://forum. 
mundofotografico.com.br/index.php?topic=75656.0>. Acesso em: 1 
jan. 2014) 

 
(79) “Luana eu só liguei pra te dizer que eu tô assim / Bem pra lá de 
baguida cuida de mim / Mim tira dessa louca anciedade / 1 ano 1 
semana sem te ver é um castigo / O meu coração corre perigo / Vou 
ficar maluco de saudade / Chega de escola e de computador / Eu tô 
precisando é só do seu amor” (Disponível em: 
<http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-music as/rene-thristan-
renezinho/luana/2297473>. Acesso em: 10 set. 2014.) 
 

 
 

Tanto em (78) – comentário em fórum – como em (79) – letra de música –, 

“Bagdá” assume sentido depreciativo. Em (78), o constructo “para lá de bêbado” 

poderia, semântica e estruturalmente, substituir “para lá de Bagdá”. O sentido de 

“Bagdá”, entretanto, é altamente subjetivo, pois esse pode, além de “bêbado”, referir-

se a qualquer característica considerada sócio-culturalmente como depreciativa, 

pejorativa ou penosa: ruim, desarrumado, cansado, drogado, louco, depressivo, triste, 

doente, desanimado, falido, pobre etc. 

Em (78), “para lá de Bagdá” equivale a “muito bêbado”, que é o sentido 

mais comum; em (79), entretanto, refere-se ao estado depressivo do usuário, que está 

“muito triste”.  

“Para lá de Bagdá”, que a princípio era constructo, passa a ser usado como 

estrutura lexical indissolúvel em diferentes contextos, com única função sintático-

semântica (caracterizar um estado depreciativo de algo ou alguém), funcionado como 

parte formadora de no padrão esquemático maior. Nesses termos, pareia forma e 

sentido e, portanto, é nova microconstrução. 

Com “para lá de Marrakesh”, apesar da menor frequência na língua, 

também acontece o mesmo fenômeno, como em (80) – comentário de leitor –, abaixo: 

 

(80) Caro Birner, A defesa, do SPFC, é um circo mambebe dos 
horrores. É a chamada peneira furada………….Que horror !!!!!!! Além 
de jogadores, minimamente competentes para a função, falta 
treinamento tático. Aliás, coisa de pouco conhecimento do Leão. 

http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
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Tomar sufoco, de um time de segunda divisão e fraco, é muito para 
omeu gosto pelo futebol. Certamente, contra o Coritiba, o pesadelo 
sera maior…………. Até porque, o time é muito melhor. Time que 
pretende chegar à algum lugar, não pode, repito, não pode tomar 6 
gols em dois jogos. Além de ressucitar centro avante encostado. A 
coisa tá para lá de Marrakesh………..Eita ferro, cruz credo !!!!!!!!! 
(Disponível em: <http://blogdobirner.virgula.uol.com.br/2012/05/ 
24/vou-blogar-durante-a-madrugada-aqui-o-texto-da-classificacao-
do-sao-paulo-escrito-por-raphael-prates/>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 

 

Em (80), o leitor faz comentário, detalhando a péssima situação do time e, 

no final, conclui com “para lá de Marrakesh”, com sentindo de “muito ruim”. Como 

“para lá de Bagdá” e “para lá de Marrakesh” passam a funcionar idiomaticamente, 

como uma só unidade de sentido e forma, como microconstruções lexicais. 

 

4.4.2. Inclusão 

 

Em (81), abaixo, tem-se único dado encontrado no corpus com exemplo da 

construção inclusiva intensificadora “para lá de [verbo]X, [verbo]Y”, possivelmente 

derivada de “para lá de X(subst)” intensificador inclusivo: 

 

(81) “[...] o Benfica é o clube mais bem sucedido na angariação de 

sócios no Mundo, acreditem que esta estratégia dos sócios é a maior 

força de clubes como o Benfica ou o Flamengo... ser sócio do Benfica 

dá-me muitas vantagens no dia a dia, para lá de ter 3 bilhetes 

gratuitos por ano (2 para o campeonato + 1 aniversário), tenho 

descontos na gasolina (Repsol), material desportivo da Adidas e em 

mais de 1000 instituições e empresas parceiras do clube, fica aqui uma 

pequena lista para terem noção das vantagens de se ser sócio 

http://www.slbenfica.pt/Socios/VantagensdeParceiros/listaparceiros.a

spx é impressionante, as minhas cotas mensais são pagas só em 

descontos no meu dia a dia... [...]”. Disponível em: <http://espn. 

uol.com.br/noticia/441929_presidente-do-fla-sonha-com-aumen to-

de-socios-torcedores-poderiamos-comprar-neymar-ronaldo>. 

Disponível em: 23 set. 2014) 
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No constructo “para lá de [ter] 3 bilhetes gratuitos por ano, [tenho] descontos 

na gasolina, material desportivo da Adidas e em mais de 100 instituições e empresas 

parceiras do clube”, além da intensificação, resquício de “para lá de X”, há claramente 

a inclusão. “Para lá de” agora, além de ser advérbio de intensidade, passa a funcionar 

como conector aditivo, equivalente a “além de”. 

No esquema da construção, usa-se o verbo entre colchetes porque um 

pode ou não ocorrer contanto que o outro ocorra. Em (81), por exemplo, a 

microconstrução poderia ser “para lá de [ter]X, Y” ou “para lá de X, [tenho]Y”. É 

importante ressaltar, também, que, nessa construção, o verbo anterior a X está 

sempre no infinitivo e a oração inclusiva, assim, é sempre reduzida, como nos dados 

complementares (82) e (83) – comentários de leitores –, abaixo: 

 

(82) “Para lá da coleção de rádios, o Sr. António, merceeiro de 
profissão, ainda possui belos exemplares de relógios que também teve 
muito orgulho em me mostrar. Este aqui,  tem uma particularidade, 
pois para lá de ser uma beleza, a corda dura um ano inteiro.  Fiquei 
encantada com todas estas relíquias do passado e valeu a pena esta 
visita, para quem ia apenas comprar morangos.” (Disponível em: 
<http://olhares.uol.com. br/foto5608714.html>. Acesso em: 2 jan. 
2015) 

 
(83) “Gosto muito. Esta foto, para lá de estar corretamente feita 
sugere uma estória, tem humor e é essa sugestão de estória que vale 
mais, sob o meu ponto de vista.  Parabens” (Disponível em: 
<http://olhares.uol.com.br/silencio-dos-inocente s-_-versao-carrossel-
foto13921 57.html#>. Acesso em: 2 jan. 2015) 
 

 

Em (82), há duas ocorrências: a) “para lá de [possuir] a coleção de rádios, 

possui belos exemplares de relógios”, em que o primeiro verbo ficou implícito para 

evitar repetições desnecessárias como em (81); b) “para lá de ser uma beleza, a corda 

dura um ano inteiro”, em que as duas lacunas dos verbos foram preenchidas por não 

se tratarem de verbos iguais. Observa-se, também, que, assim como é comum em 

construções do tipo “X, conector Y”, no primeiro constructo de (82), o verbo não está 

necessariamente anteposto a Y. A marcação de “[verbo]” no esquema refere-se à 

existência ou não de um dentro de Y, não tem a ver com a disposição no esquema. 

Em “[verbo] X”, a posição do verbo é fixa. 

Em “para lá de estar corretamente feita, sugere uma estória”, constructo de 

(83), verifica-se a mesma função inclusiva: “muito além de ser isso, é aquilo”. Verifica-

se, também, que a intensificação continua presente na construção por causa de “para 
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lá de X” no que diz respeito ao conceito do usuário em relação ao “muito”, além do 

que já era “muito” para ele. 

 
 

4.4.3. Negação explícita 

 

Como já apresentado, em todos os casos de intensificação com auxílio de 

advérbio de intensidade, há certa negação do termo base, instanciado em “X” da 

microconstrução “para lá de X”. Quando se diz “o bolo está pra lá de bom”, por 

exemplo, nega-se o adjetivo “bom” para referir-se a outra característica. O bolo não é 

bom, é mais que isso, não há uma palavra para expressar. Essa noção, entretanto, é 

subjetiva e “para lá de X” não é usada intencionalmente para negar algo. 

Em “para lá de [verbo]X”, entretanto, nova construção derivada de “para lá 

de X” por hipótese, há uma clara (explícita) negação do sentido de “X” da mesma 

forma que ocorreria na presença de, por exemplo, um “não”. Equivale à 

microconstrução “longe de [verbo]X”, também negativa. Como, no corpus, nenhum dado 

desse nível foi encontrado, citam-se os dados complementares (84) e (85): 

 

(84) Enquanto acompanhavam a cerimônia de premiação do GP da 
Malásia, neste domingo, os brasileiros Felipe Massa, Lucas di Grassi 
e Rubens Barrichello foram abordados pelos jornalistas brasileiros 
para falar sobre a corrida e, principalmente, sobre o fato de Massa ter 
assumido a liderança do Mundial de pilotos com o sétimo lugar em 
Sepang e de Di Grassi ter terminado sua primeira prova na categoria. 
Já Rubens Barrichello não tinha muito o que comemorar. O piloto teve 
problemas no câmbio de sua Williams na largada, quando caiu de 
sétimo para último, e depois não encontrou o ritmo de corrida esperado 
no restante do GP. Mas, apesar das dificuldades, Barrichello mostrou 
bom humor ao falar sobre a alegria de Massa, que volta ao topo da 
tabela pela primeira vez desde Magny-Cours, em 2008. “Olha ele aí, 
sorrindo, com um carro competitivo... só a porcaria do nosso carro 
que ainda não funciona, mas vai ficar legal. Vou ali no canto chorar 
e já volto”, brincou o piloto da Williams, em entrevista à TV Globo. 
Porém, na coletiva, pouco tempo depois, Barrichello preferiu 
explicar a brincadeira para não ser mal interpretado pela imprensa 
brasileira. "O contexto era uma brincadeira com o Di Grassi. O carro 
não é tão bom quanto a Ferrari, mas, quando passava ele durante a 
prova, brinquei que ele é muito bom piloto para o carro que tem. Foi 
uma brincadeira. Se eu não tenho um bom carro, imagina o Di Grassi. 
Meu carro tem atitudes boas e coisas que precisam ser melhoradas, 
mas está para lá de ser uma porcaria”, explicou. [...] (Disponível em: 
<http://esporte.uol.com.br/f1/ultimas-noticias/2010/04/04/apos-brinca 
deira-rubinho-diz-que-carro-esta-para-la-de-ser-uma-porcaria.jhtm>. 
Acesso em: 2 jan. 2015) 
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(85) O gráfico não está nada bom mesmo, parece o primeiro com patch 
pra 1080p no PC, parece que não evoluiu. Mas sinceramente, ao 
menos no PC, o Dark Souls está pra lá de ser forte em gráficos. Esse 
é um daqueles jogos que é muito bom mesmo parecendo meio velho. 
(http://adrenaline.uol.com.br/games/videos/2889/novo-trailer-de-dark-
souls-ii-da-destaque-a os-monstros-do-game.html) 
 

 

Em (84) – notícia em seção de esportes –, interpreta-se a negação quando 

Rubens Barrichello usa “para lá de [verbo]X”, tentando eximir-se da responsabilidade 

de algo anteriormente dito que não foi bem interpretado. Na tentativa de se explicar, 

o piloto usou a microconstrução como forma de negação de sua fala anterior. “Para lá 

de ser uma porcaria” tem sentido equivalente, apesar da diferença no grau da 

intensidade, a “não é uma porcaria”. A função de intensificação, original da 

construção, continua, mas com acréscimo da ideia da negação e da tentativa do 

descomprometimento, de preservação da face. 

Observa-se essa mesma função em (85) – comentário de leitor –, no qual, 

com o uso de “para lá de ser forte em gráficos”, o usuário nega essa “força” 

relacionada à qualidade gráfica: “para lá de ser forte” equivale a “não é forte”. Verifica-

se, também, que, assim como em contextos inclusivos, em contextos negativos, o 

verbo está sempre no infinitivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da descrição e análise de “para lá de X” nos dados realizada nesta 

pesquisa – em textos da modalidade escrita postados principalmente em sites 

informais da internet –, detecta-se que sua atuação comprova ser esse um arranjo 

gramatical que constitui microconstrução. “Para lá de X” atua como unidade de sentido 

e forma e é usada, em contextos sintático-semânticos e discursivo-pragmáticos 

específicos, como microconstrução de intensificação. 

Assim como qualquer outra microconstrução intensificadora, “para lá de X” 

supereleva uma noção acerca de algo, encarecendo uma determinada realidade 

considerada em nível além da situação normal, como em (86) – postagem em blog –, 

abaixo: 

(86) “Já estamos em contagem regressiva para o Natal! Com 
decoração lúdica e interativa, o shopping Cidade Jardim promete um 
Natal para lá de mágico para seus clientes.” (Disponível em: 
<http://glamurama.uol.com.br/shopping-cidade-jardim-faz-decor acao-
de-natal-ludica-passa-la/>. Acesso em: 3 dez. 2014) 

 
 

Em (86), “para lá de X” instancia-se no constructo “para lá de mágico”, 

superelevando o sentido do adjetivo. Esse adjetivo – “mago”, em (86) – apresenta-se 

como argumento e escopo para “para lá de” e, unidos, migram como novo arranjo para 

a categoria dos intensificadores. “Para lá de” funciona como advérbio de intensidade 

e “para lá de X”, como microconstrução de intensificação. 

Pelo grau de referencialidade e subjetividade, além da função semântico-

pragmática, identificam-se diferentes níveis de gramaticalidade em “para lá de X”. Em 

resumo, nove níveis são detectados a partir da análise dos dados: 

 

A) Em contextos locativos em que “X(subst)” de “para lá de X(subst)” 

representa um lugar concreto e “lá” faz referência endofórica a outro lugar concreto; 

 

B) Em contextos locativos em que “X(subst)” de “para lá de X(subst)” 

representa um lugar concreto e “lá” faz referência exofórica a lugar também concreto; 
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C) “Para lá de X(subst)” em contextos locativos nos quais “Bagdá/Marrakesh” 

instanciam “X(subst)” com sentido de “qualquer lugar longínquo” e “lá” faz referência 

exofórica a outro concreto geograficamente incompatível com Iraque/Marrocos. 

 

D) “Para lá de X(subst)” em contextos locativos nos quais “X(subst)” é 

instanciado em lugar abstrato e “lá” faz referência a outro lugar também abstrato e 

subjetivo; 

 

E) “Para lá de X(subst)” em contextos temporais ou quantificadores nos 

quais, em “X(subst)” haja um quantificador numérico e “lá” faça referência a um número 

ou período não tão abstrato; 

 

F) “Para lá de X(subst)” em contextos temporais ou quantificadores nos 

quais, em “X(subst)”, haja um quantificador indefinido e “lá” faça referência a um número 

ou período mais abstrato; 

 

G) “Para lá de X(subst)” em contextos temporais sem quantificadores em 

“X(subst)” e com “lá” referindo-se a um período de tempo altamente abstrato; 

 

H) “Para lá de X(subst)” em contextos nos quais não haja referência a lugar, 

tempo ou quantidade e “lá” faça referência intersubjetiva a uma situação ou estado, 

expressos no substantivo de SN; 

 

I) “Para lá de X(adj)” em contextos predicativos e “para lá de X(adv)” – 

advérbios instanciados em “X(adv)” são qualitativos, categoria próxima a dos adjetivos. 

 

A partir desses, identificam-se outras três ocorrências de possíveis casos 

de construcionalização gramatical nos termos de Traugott e Trousdale (2013): 

 

J) “para lá de Bagdá/Marrakesh” idiomático funcionando como 

microconstrução lexical intensificadora em contextos nos quais haja referência a um 

estado depreciativo de alguém ou algo; 

 

K) “Para lá de [verbo]X” como microconstrução intensifcadora-negativa; 
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L) “Para lá de [verbo]X, [verbo]Y” como esquema de inclusão. 

 

Em resumo à análise de todos os níveis de gramaticalidade detectados em 

“para lá de X”, estabeleceu-se cline, na posição de uma linha de abstração a partir do 

maior ou menor grau de referencialidade e subjetividade dos tipos de constructos 

detalhados nesta de dissertação, da seção 4.1. à 4.3. No Esquema 12, abaixo, esses 

níveis são dispostos conforme nível de abstração. Também são destacados as 

ocorrências que não são consideradas como níveis da microconstrução 

intensificadora “para lá de X”, mas como construções derivadas dessa: 

 

 

Esquema 12 – Cline dos níveis de gramaticalidade de “para lá de X” 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cline, quanto mais à esquerda, menos gramatical, menos subjetivo, 

mais referencial; quanto mais à direita, mais gramatical, mais subjetivo, menos 

referencial. Exceções que aparecem em um ou dois níveis são desconsideradas. 

Sendo assim, “A”, por exemplo, é mais referencial que “B”, que, por sua vez, é mais 

referencial que “C”. As letras representam os níveis. 

Portanto, confirmando a hipótese inicial desta pesquisa, assume-se 

microconstrucionalização gramatical de “para lá de X”, uma vez que se define o 

gradiente sincrônico, presente nos níveis de gramaticalidade identificados e 

analisados, que existe, segundo Traugott e Trousdale (2013), em consequência da 

gradualidade do desenvolvimento. Ou seja, com evidência do funcionamento do novo 

arranjo com pareamento de forma e sentido no estágio atual da língua, assume-se a 

nova construcionalização gramatical no português brasileiro. 

Para pesquisas futuras, pretende-se analisar “para lá de X” sob abordagem 

histórica para, a partir da identificação de usos em textos de diferentes séculos, 

(+ref) 
(-subj) 

(-ref) 
(+subj) 

A B C D F G H I J K L 

para lá de X 

E 
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detectar distintos traços e estágios de mudança gramatical e, assim, comprovar, de 

fato, a construcionalização gramatical de “para lá de X”, que, a partir desta 

dissertação, foi constatada. 
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ANEXO A – “PARA LÁ DE X(adj)” 

Fragmentos dos Textos  
Tipologia 
Textual 

Gênero 
Textual 

Fonte 
Data de 
Acesso 
(2014) 

Michael Bay está trazendo as Tartarugas aos 
cinemas novamente, e com isso três novos 
jogos estão por vir (por enquanto para 3DS, 
Kinect e Mobile), mas nestes 25 anos, nossas 
querias Tartarugas Ninjas já estrelaram nada 
mais do que 33 jogos, e vários desses jogos 
para lá de viciantes à alguns de qualidade 

duvidosa, e ainda nesse ultimo mês já 
ganharam mais três novos jogos, montando 
uma carreira de 36 jogos, de fazer inveja a 
qualquer franquia.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://gamehall.
uol.com.br/sele
ctgame/os-25-
anos-gloriosos-
das-tartarugas-
ninjas-mundo-
dos-games/ 

2-ago 

Já Lucas Salles vai a uma festa sertaneja e faz 
uma brincadeira para lá de divertida com César 

Menotti & Fabiano, Rio Negro & Solimões, 
Cristiano & Araújo, além de Edson, da dupla 
Edson & Hudson. As perguntas são para lá de 
constrangedoras. E, falando em coisas 

indiscretas, Dani Calabresa volta a comandar o 
"Sem Saída" e coloca o pentacampeão Denílson 
na máquina da verdade.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000069
9167/Naty-
Graciano-
conta-
verdades-das-
celebridades.ht
ml 

3-ago 

A desgraceira que toma conta do futebol 
brasileiro chegou também aos vídeo-games. Na 
semana passada, o mundo do futebol virtual foi 
chacoalhado com a notícia de que a EA Sports, 
fabricante do FIFA, deixará de fora da sua 
próxima edição todos os times brasucas, numa 
clara demonstração do enfraquecimento 
galopante do prestígio de nosso bem mais 
precioso. E pra nos ajudar a entender melhor as 
razões que fizeram com que a EA tomasse essa 
decisão, pedimos a ajuda do Cláudio Prandoni, 
do UOL Jogos. Vanderlei Lima, agora membro 
fixo do programa, vai no embalo e traz notícias 
fresquinhas e exclusivas, que só reforçam a 
visão de que estamos mesmo num momento 
pra lá de complicado. E como já era de se 

esperar, o programa tem ainda um monte de 
histórias hilárias. Dentre elas, o encontro 
inusitado e não programado do Tatu com uma 
das mais controversas celebridades nacionais 
num camarim qualquer da Rede Globo. 
Absolutamente imperdível! 

Narração 
Legenda de 

Vìdeo 

http://mais.uol.c
om.br/view/pvo
2x8kmzn59/torc
edor-esporte-
clube--n-57-
04024C9A3370
D0895326?type
s=A& 

3-ago 

Depois de uma campanha criticada por colocar 
as modelos em cabines sujas de banheiros 
públicos, Alexander Wang volta polêmico em 
sua campanha de outono/inverno 2014. Dessa 
vez, Steven Klein clicou as modelos Anna 
Ewers, Vanesa Moody, Kaitlin Aas e Lexi Boling 
em uma prisão pra lá de estilosa -afinal, além 

das celas com móveis assinados, todas as 
prisioneiras vestem as nada básicas roupas 
esportivas da nova linha. A inspiração? “O 
seriado ‘Orange Is The New Black’, da NetFlix”, 
conta Wang. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/no
va-campanha-
de-alexander-
wang-coloca-
modelos-na-
prisao/ 4-ago 

http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
http://mais.uol.com.br/view/pvo2x8kmzn59/torcedor-esporte-clube--n-57-04024C9A3370D0895326?types=A&
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Com três filhos e uma vida pra lá de agitada, a 

atriz Sharon Stone dá conta do recado! Além de 
dominar sua vida pessoal e profissional, a 
ativista ainda arruma tempo para manter o 
shape em forma! 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://revistasha
pe.uol.com.br/f
amosas/sharon
-stone/ 

5-ago 

Jessica Alba está em Nova York para promover 
o filme “Sin City: A Dama Fatal” e tem deixado 
todos de queixo caído com seu visual pra lá de 
fashionista. Adoramos duas produções em 

especial, com saia assimétrica + top cropped e 
calça de cintura alta + camisa, desfiladas nesta 
semana pelas ruas da cidade. A cereja do bolo 
foi a bolsa Christian Louboutin com mix de 
estampas -usada nos dois looks, já que repetir é 
cool, sim. #glamuramaama! 

Narração 
Lengenda 
de Foto 

http://glamuram
a.uol.com.br/o-
estilo-easy-
chique-de-
jessica-alba-
pelas-ruas-de-
nova-york/ 5-ago 

Tom Brady e Gisele Bündchen ganham 
homenagem pra lá de esquisita: Tom Brady 

passou por uma saia justa nesta terça-feira. O 
jogador, que está em treinamento com seus 
colegas do New England Patriots em um centro 
esportivo na cidade de Richmond, na Califórnia, 
foi abordado por um fã que pintou um retrato no 
qual sua esposa, Gisele Bündchen, é retratada 
como uma gazela. 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/to
m-brady-e-
gisele-
bundchen-
ganham-
homenagem-
pra-la-de-
esquisita/ 

5-ago 

Grande exemplo!!! O do time e de seus 
jogadores e do jornal em cobrir um tema tão 
interessante, afeito a cultura popular brasileira. 
Unir o prazer em jogar futebol e o cuidado com 
a saúde é um casamento para lá de saudável. 

Parabéns!!! 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://mural.blo
gfolha.uol.com.
br/2014/08/07/e
m-taboao-da-
serra-time-de-
varzea-tem-
craques-com-
mais-de-50/ 

6-ago 

Aldeia do Velho Chico promete um final de 
semana pra lá de movimentado: A 

programação deste final de semana em 
Petrolina e em Lagoa Grande promete uma 
agenda pra lá de movimentada com as 

atrações da décima edição do Festival de Artes 
do Vale do São Francisco – Aldeia do Velho 
Chico. O evento, que começou no último dia 28 
e vai até o próximo dia 16, mistura propostas e 
possibilidades logo na sexta-feira (8), a partir 
das 8h, no bairro Rio Corrente com o Circuito 
Itinerante de Arte apresentando o grupo Teatro 
Circense Andanças, vindo de Petrópolis – RJ. 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://portalsg.n
e10.uol.com.br/
noticias/2014/0
8/07/aldeia-do-
velho-chico-
promete-um-
final-de-
semana-pra-la-
de-
movimentado-
5315.php 

6-ago 

No melhor estilo 70’s, a Farm chegou arrasando 
em dose dupla com fotos pra lá de icônicas; 

dignas de páginas de livro sobre história da 
moda. Outro gol de placa da grife carioca é a 
coleção Capsula, inspirada na arte indígena 
brasileira – uma coleção belíssima e com um 
cunho social super bacana. 
As transparências reinam! Mostrar a pele com 
grafismos que lembram as pinturas corporais 
dos índios é uma das apostas da coleção.  As 
fendas estratégicas também são uma novidade 
da linha, que também apostou em tecidos 
rústicos e naturais. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://moda.atar
de.uol.com.br/?
p=11140 

6-ago 
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Festa na igreja é pra lá de bom Quando o 

Espírito Santo toma a direção A mesa é farta e 
não falta nada Tudo é completo onde Deus está 
Quem está dentro não quer sair Quem está lá 
fora pode entrar Não tem tristeza onde tem 
alegria Uma grande festa já vai começar E a 
igreja canta o melhor hino E todos sorrindo, e vai 
tudo bem Essa alegria é contagiante Ela é 
constante dentro do cristão 

Descrição 
Letra de 
Música 

http://www.radi
o.uol.com.br/#/l
etras-e-
musicas/dani-e-
davi/festa-na-
igreja/1425399 

8-ago 

A partida deste sábado, contra o ABC, às 16h20, 
em Natal (RN), pela Série B, terá um sabor para 
lá de especial ao goleiro Martin Silva. Há um 
mês e meio, o uruguaio esteve no mesmo local, 
a Arena das Dunas,  e presenciou o momento 
mais marcante de sua seleção na Copa do 
Mundo, quando seu time garantiu a 
classificação às oitavas num emocionante 1 a 0 
sobre a Itália. Na ocasião, ele esteve no banco 
de reservas para Muslera. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/futeb
ol/campeonatos
/brasileiro/serie-
b/ultimas-
noticias/2014/0
8/09/vasco-
encara-o-abc-
com-martin-
silva-como-
guia-da-casa-
uruguaia-em-
natal.htm 

9-ago 

Nesta terça-feira (12), é o aniversário de 22 anos 
da modelo britânica Cara Delevingne, uma das 
tops mais simpáticas da atualidade. A seguir, o 
UOL Moda selecionou 22 imagens que provam 
que, além de querida e com uma vida social 
para lá de agitada, ela é a modelo mais 

interessante do momento. 
Narração 

Legenda de 
Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/entretenime
nto/2014/08/11/
22-vezes-em-
que-cara-
delevingne-
provou-que-e-
a-top-mais-
querida-do-
momento.htm 

10-ago 

Adriana Lima, 33, foi flagrada em uma posição 
para lá de indiscreta por um paparazzi na 

sexta-feira (8). A modelo estava só de lingerie 
para gravar um comercial para a grife Victoria's 
Secret quando foi fotografada, ao lado de um 
carro conversível repleto de caixas de presente. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://f5.folha.u
ol.com.br/celebr
idades/2014/08/
1499259-
adriana-lima-
exibe-derriere-
em-comercial-
de-lingerie-em-
los-
angeles.shtml 

11-ago 

“Do You”, com o ótimo clipe “surreal” abaixo, é 
uma gema pop, uma das melhores músicas do 
ano e uma das coisas mais grudentas e 
cativantes que o Spoon já fez (parente distante 
da espetacular “Everything Hits At Once”). Britt 
Daniel (vocal, guitarra) e Jim Eno (bateria), os 
dois fundadores, guardam uma sinergia pra lá 
de fluída e inteligente da qual “Knock Knock 

Knock” é fruto direto, fresca e memorável, 
evidenciando o quanto eles conseguem 
escrever canções incrivelmente pop ao mesmo 
tempo que de estrutura incomum e harmonias 
acima da média. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://revistaogri
to.ne10.uol.com
.br/page/blog/2
014/08/12/critic
a-disco-spoon-
they-want-my-
soul/ 11-ago 

Avaí x América-MG: Um duelo pra lá de 
equilibrado. Isso é o que deve ocorrer nesta 

terça, às 21h, na partida entre Avaí e América-
MG, na Ressacada, em Santa Catarina.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://www.rede
tv.uol.com.br/es
portes/serieb/p
ost/43691/amer
ica-mg-quer-
voltar-a-vencer-
diante-do-
avai.html 

11-ago 
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Você está em um hotel para lá de misterioso e 

tem que juntar as pistas para achar a saída. 
Simples? Nem pensar: não adianta perguntar 
que nós não forneceremos a solução de jeito 
nenhum... 

Descrição 
Descrição 
de Jogos 

http://jogos360.
uol.com.br/esca
par/7/ 12-ago 

Sport com um vistoso estofado vermelho. E o 
circuito foi um trajeto de cerca de 370 km, 
predominantemente rodoviário, entre a fábrica 
de caminhões da Mercedes-Benz em São 
Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e 
acidade de Campinas, retornando no final para 
Santo André, também no ABC." Mas não é um 
portal que me agrada. Muitos erros gramaticais 
e de digitação e avaliações para lá de 
superficiais.Abs. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://bestcars.u
ol.com.br/bc/inf
orme-
se/noticias/mer
cedes-classe-c-
tem-4-versoes-
a-partir-de-r-
1389-mil/ 

12-ago 

Destaque na Women’s Capsule de 2013, feira 
de acessórios das mais descoladas de Nova 
York, a Giant Lion está de volta com uma 
coleção de outono perfeita para as mais 
minimalistas. Feitas à mão pela designer 
Caroline Young, as joias misturam pedras, 
bronze, prata e ouro e são inspiradas na 
natureza e nos estudos da simbologia 
minimalista. Para mostrar a nova coleção, a 
joalheira convidou o hypado estúdio Arrowood 
para um ensaio pra lá de charmoso. Confira as 

fotos e encontre as peças da marca aqui. 

Narração 
Legenda 
em Foto 

http://glamuram
a.uol.com.br/mi
nimalistas-e-
megadelicadas-
conheca-as-
joias-da-nova-
iorquina-giant-
lion/ 

12-ago 

COMBINAÇÃO PARA LÁ DE 
SAUDÁVEL! Rico em ácido graxo polinsaturado 

ômega 3, o salmão não é apenas saboroso. O 
peixe ajuda a reduzir o mau colesterol (LDL), 
dissolve placas de gordura e é eficaz no 
tratamento e na prevenção do câncer de mama. 
Já o espinafre possui minerais como ferro, cálcio 
e fósforo, vitaminas A e as do complexo B, que 
o tornam um importante aliado no combate à 
anemia, à artrite, entre outros males. A 
combinação desses dois alimentos (como na 
receita abaixo) promove uma maior imunidade 
ao seu organismo. Experimente. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://revistaviv
asaude.uol.com
.br/Edicoes/47/
artigo50488-
1.asp/ 

15-ago 

Robertão (Rômulo Neto) vai arrancar dinheiro 
de Téo Pereira (Paulo Betti) tirando a roupa na 
novela Império, da Globo. No capítulo que vai ao 
ar nesta segunda-feira (18), o malandro vai 
aparecer jogando charme para cima jornalista, 
mas só vai ficar peladão se Téo pagar. O autor 
da trama, Aguinaldo Silva, escreveu uma 
sequência para lá de sensual, mas os 

telespectadores não verão o ator nu. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://noticiasda
tv.uol.com.br/no
ticia/novelas/im
perio-robertao-
fica-nu-na-
frente-de-teo-e-
blogueiro-
passa-mal-
4315 

16-ago 

As mulheres, incluindo a aniversariante, 
capricharam no visual à la Great Gatsby, com 
tiaras de brilhantes, pérolas e vestidos bordados 
sensuais – com exceção de Kate Moss, que 
escolheu um look fetiche motoqueiro. A festa 
começou por volta das 11h da noite,  com 
Madonna e Lourdes Maria abrindo os trabalhos 
em uma interpretação de “La vie en Rose”, de 
Edith Piaf. Entre a turma de amigos, o brasileiro 
Giovanni Bianco, a dupla de fotógrafos Mert 
Alas e Marcus Piggott, o artista francês JR, a 
assessora de imprensa Liz Rosemberg, 
Riccardo Tisci, Kate Moss, Jamie Hince e mais 
uma profusão de gente pra lá de fervida. Siga 

a seta e fique por dentro! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/po
r-dentro-da-
festa-de-
aniversario-de-
madonna-fique-
a-vontade/ 

16-ago 
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Filha mais velha de Demi Moore e Bruce Willis, 
a atriz Rumer Willis completou 26 anos nesse 
sábado. E, para comemorar a data, Demi Moore 
deu de presente à filha um bolo pra lá de 
polêmico, na forma de uma pistola automática! 

Calma, glamurette, a gente explica: Rumer está 
estrelando o musical “For the Record: 
Tarantino”, no qual vive vários dos personagens 
do diretor, quase sempre com uma pistola na 
mão. A jovem atriz adorou o presente e postou 
uma foto do bolo em seu Instagram, com a 
legenda: “Melhor bolo de todos. Obrigada mama 
por fazer este dia tão especial”. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/pol
emica-vem-ver-
o-bolo-de-
aniversario-
que-demi-
moore-deu-a-
filha-rummer/ 16-ago 

Pronto para decolar – Honda Civic SI aspirado 
tem potência e ronco de avião. para levantar 
voo, basta adicionar um par de asas na 
carroceria. Com 192 cavalos, 19,2 kgfm de 
torque e pilotagem para lá de esportiva, o 

Honda Civic Si já provou ser um dos carros 
nacionais mais radicais para se ter na garagem. 
E, ainda assim, há quem o prefira com uma 
adição de adrenalina. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://revistafull
power.uol.com.
br/category/mat
erias-sobre-
carros/honda-
materias-sobre-
carros/ 

17-ago 

À frente do bem-sucedido Máquina da Fama, 
ela se ausentará do ar nos próximos meses para 
uma missão para lá de especial: dar à 

luz Pedro, seu primeiro herdeiro com 
o deputado federalFábio Faria (36), com quem 
já divide o mesmo teto e planeja casamento para 
maio. 

Narração Entrevista 

http://caras.uol.
com.br/bebe/pa
tricia-
abravanel-
celebra-
maternidade-
fabio-faria-
silvio-santos-
pedro-
gravidez#.VN8p
jPnF-AU 

18-ago 

O camaronês Joel Embiid sequer estreou na 
NBA, mas já se vê entre os melhores jogadores 
da liga nos próximos anos. Selecionado pelo 
Philadelphia 76ers no draft deste ano, o pivô de 
apenas 20 anos fez previsão para lá de 
otimista em seu Twitter, com seu nome no topo 

de uma lista de MVP, acima de nomes, por 
exemplo, de LeBron James, Kobe Bryant e 
outros nomes consagrados... 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/post/433
528_novato-da-
nba-faz-
previsao-pra-la-
de-otimista-e-
se-coloca-
acima-de-
lebron-e-kobe-
em-alguns-
anos 

18-ago 

Como apresentadora do programa jornalístico A 
liga desde março, Mel retornou ao assunto que 
estudou por um ano na faculdade, antes de 
ingressar na vida de modelo. Sua primeira 
missão já foi casca-grossa: acompanhar a 
entrada do Exército e da Marinha num 
Complexo da Maré para lá de tenso. No meio 

do caos, deparou-se com uma usuária de crack 
totalmente fora de si, grávida de cinco meses. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://revistatpm
.uol.com.br/revi
sta/145/perfil/m
el-
fronckowiak.ht
ml 19-ago 

Desinibida, Jessi June (à esq.) é uma modelo 
que já conquistou mais de 6 mil seguidores no 
Instagram. Ela é dona de cliques para lá de 
ousados na rede social, seja sozinha ou 

acompanhada das amigas - 
Reprodução/Instagram 

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/entretenime
nto/2014/08/20/
jessi-june-
protagoniza-
cenas-ousadas-
sozinha-ou-
com-
amigas.htm 

19-ago 
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Povoadas por animais selvagens, as paisagens 
exóticas são o cenário perfeito para sua 
metamorfose. Redescobrindo a natureza, ela 
descobre a si mesma.  Nesse mood tropical e 
para lá de sensual, a bela posou para as lentes 

de Gui Paganini. Assim que chegou ao estúdio, 
o beauty artist Daniel Hernandez cuidou para 
que ela ficasse pronta para os cliques.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://jcrs.uol.co
m.br/site/noticia
.php?codn=170
723 

20-ago 

No início deste mês de agosto completou um 
ano de aprovação a Lei nº 12.846, que procurou 
criar sanções mais severas para empresas e 
gestores do setor privado que participarem de 
esquemas de corrupção junto ao poder público, 
em qualquer nível. [...] O tema é pra lá de 
polêmico e tem provocado muitos debates, 

encontros e matérias em jornais e revistas. 
Nesta segunda-feira mesmo, dia 25, a partir das 
nove da manhã, o jornal Valor Econômico 
promove o seminário “A nova lei anticorrupção e 
seus impactos nas empresas” com presença do 
ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, 
Jorge Hage. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://congresso
emfoco.uol.com
.br/opiniao/colu
nistas/lei-
anticorrupcao-
completa-um-
ano-e-ainda-
suscita-
duvidas/ 

23-ago 

A modelo Ana Braga fez sucesso entre os 
internautas brasileiros após aparecer com um 
biquíni para lá de ousado em uma praia ... 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://busca.uol.
com.br/uol/?q=
%22para+l%C3
%A1+de%22&s
ort=date&start=
270 

24-ago 

Drop atrasado, quase lá dentro, mas a mão 
esquerda tocou na água. Ele desequilibrou e 
não conseguiu curvar por baixo do lipe. Foi reto. 
Slater veio em outro tubo, controlando tudo com 
perfeição. Jadson pegou uma errada e Kelly, 
com a prioridade, surfou a maior do dia, depois 
de um drop para lá de atrasado e uma curva, 

sem mão na borda, abaixo do nível do mar. O 
tubo foi conseqüência. A essa altura ele já tinha 
5 ondas, todas acima dos 9 e uma GoPro na 
boca. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 
 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/43
5014_john-
john-slater-e-
medina-
comandaram-
festival-de-
tubos-e-notoes-
em-teahupoo 

24-ago 

No show de Miley, só não sonha quem não quer: 
o palco tem dimensões gigantescas, com direito 
a passarela em direção a quem está na pista, a 
um animal gigantesco com quem ela dança em 
inusitada parceria, a um clipe em preto e branco 
com imagens para lá de sensuais da jovem 

diva. Em determinado momento, Miley joga 
cédulas de dólar para o público; em outro, 
figuras representando símbolos americanos, 
como o Mount Rushmore, Abraham Lincoln, Tio 
Sam e até um gigantesco cigarro de maconha, 
rebolam juntos, abilolados. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://musica.uo
l.com.br/noticia
s/redacao/2014
/08/27/miley-
cyrus-diz-que-
e-uma-
aberracao-e-
abre-jogo-
sobre-teor-
sexual-de-
show.htm?mobi
le 

25-ago 

Sheron tem uma pele irretocável. Mas não 
pense que ela é supervaidosa, nesse sentido a 
atriz é pra lá de básica. CORPO:  

“Sempre passo um creme. Adoro os da 
Victoria’s Secret. Sempre que meu namorado 
viaja, ele traz pra mim”, fala, toda apaixonada. 
ROSTO: “Não uso nada, só não durmo de 
maquiagem. Protetor solar só quando vou me 
expor ao sol. Aí, pode ser com fPS 30 ou 50. 
Tenho usado um da la roche-Posay ou do o 
Boticário. Como tenho a pele mista, não pode 
ser oleoso.” 

Narração Entrevista 

http://revistasha
pe.uol.com.br/f
amosas/sheron
-
menezes/belez
a/dicas-de-
beleza-da-
sheron-
menezes/ 

25-ago 
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Um dos filmes adolescentes mais marcantes do 
anos 2000, “Meninas Malvadas” ganhou uma 
homenagem pra lá de fashionista em 

comemoração aos seus 10 anosa. O longa, que 
lançou Lindsay Lohan de vez no mundo do 
cinema, inspirou as quatro capas da revista 
inglesa “Wonderland”. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/lin
dsay-lohan-e-
modelos-
revivem-
meninas-
malvadas-em-
capa-de-
revista/ 

25-ago 

Mas é aí que o crème brûllée —para usar uma 
metáfora culinária rasteira -, passa do ponto, 
pois as soluções que o filme encontra para a 
harmonia numa França contaminada por 
movimentos de extrema direita e xenofóbicos 
são para lá de ingênuas. Há também tumultos 

políticos na Índia, descritos como "uma eleição 
ou outra". 

Argumentação Resenha 

http://cinema.uo
l.com.br/noticia
s/reuters/2014/
08/27/estreiaa-
100-passos-de-
um-sonho-
aborda-temas-
serios-de-
forma-
superficial.htm?
app=uol-
generic&platafo
rma=ipad 

26-ago 

Furacão, arrasa-quarteirão, destruidora. Esses 
adjetivos continuam pertencendo à musa do axé 
Ivete Sangalo mas, desta vez, ela não vem em 
cima de um trio elétrico pedindo para levantar 
poeira. A cantora volta ao Recife – não menos 
avassaladora – com um show só com músicas 
lentas e com uma causa para lá de nobre: toda 

a renda do show Ivete Intimista, marcado para o 
dia 09 de outubro, às 21h30, no Teatro 
Guararapes, será revertida para a construção do 
Instituto de Oncologia do Imip. Os ingressos 
custarão R$ 200 inteira e R$ 100, estudante. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/so
cial1/2014/08/2
7/ivete-traz-
voz-violao-e-
uma-otima-
causa-ao-
recife/ 

26-ago 

Do jeito que ela gosta, o aniversário de Helô 
Rocha reuniu um grupo prá lá de cool na casa 

da estilista, nos Jardins, nessa sexta. Sabrina 
Sato e João Vicente dividiram a cena com DJ Zé 
Pedro, Yan Acioli, Luis Fiod e André Lima. 
Marina Morena e Fernanda Rocha Kanner 
também estavam lá. Confira abaixo. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/a-
turma-cool-que-
curtiu-o-
aniversario-de-
helo-rocha-
nessa-sexta/ 

29-ago 

Dicas de moda da 'Folha Universal': Jeans são 
megaconfortáveis, mas para esta ocasião não 
devem sair do armário; Estampas chamativas, 
como animal print, devem ficar aposentadas; 
Esqueça legging, faça isso um mantra na sua 
vida; Blusas transparentes usadas com segunda 
peça por baixo propõem um visual 
contemporâneo; Saia mídi [na altura do joelho] 
deixa a composição para lá de elegante, 

enquanto a combinação com pantalona a deixa 
despretensiosa. 

Descrição 
Notícia ou 

Reportagem  

http://www1.folh
a.uol.com.br/ilu
strada/2014/08/
1507908-igreja-
publica-cartilha-
com-dicas-de-
moda-para-
orientar-
evangelicos.sht
ml 

30-ago 

Caffè PropagandaPreço médio de 55 euros 
Não muito longe do Coliseu, em um contexto 
para lá de gracioso que relembra a atmosfera 

parisiense, fica o Caffè Propaganda; um lugar 
que conquista até os paladares mais finos com 
seus aromas e sabores delicados. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://viagem.uo
l.com.br/guia/ita
lia/roma/roteiro
s/roteiro-
gastronomico-
por-roma-tem-
restaurantes-a-
partir-de-30-
euros/index.htm 

30-ago 
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Luz, câmera, ação! A Sessão Glamurama de 
Cinema, em parceria com o Iguatemi São Paulo, 
trouxe neste fim de semana o filme “Os 
Mercenários 3″, longa de ação que conta com 
um elenco pra lá de divertido – Sylvester 

Stallone, Arnold Schwarzenegger, Antonio 
Banderas, Jet Li e Mel Gibson. A trupe de atores 
fez o sábado de uma turma ótima, no Cinemark 
do Shopping Iguatemi. Confira abaixo.   

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/se
ssao-
glamurama-de-
cinema-os-
mercenarios-3-
fez-a-alegria-
de-turma-boa-
em-sp/ 

30-ago 

Se você é tipo a gente, que adora acompanhar 
todo o luxo e riqueza dos pets dos glamurettes, 
vai adorar essa notícia: pedimos a Deborah 
Falci, Tania Derani, Luciana Tranchesi e Walério 
Araújo, donos de cachorrinhos pra lá de fofos, 

para contarem como é o dia a dia dos seus 
bichinhos. Vem com a gente! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/au
-au-a-vida-
puro-charme-
dos-caes-de-
quatro-
glamurettes-
vem-espiar/ 

30-ago 

Chamado a comentar a resposta do colega, 
Eduardo Jorge esquivou-se. “Bom… Eu não 
tenho nada a ver com isso”, declarou o 
candidato do PV, com as mãos erguidas em 
sinal de esquiva. “Eu vou aproveitar o meu 
minuto e dizer que o PV tem uma proposta para 
lá de ousada de reforma política, porque o PV 

é um partido democrático!” 

Argumentação 
Notícia ou 

Reportagem 

http://congresso
emfoco.uol.com
.br/noticias/mari
na-vira-
principal-alvo-
de-ataques-em-
debate/ 

31-ago 

“Faço esse trabalha para que a magia do Natal 
não morra”, diz o Palhaço. Psiu faz esse 
trabalho social há 11 anos porque sabe como é 
passar o Natal sem brinquedos, ou com 
brinquedos usados. Órfão, ele foi criado em um 
abrigo para crianças carentes. Dono de uma 
história pra lá de triste – conheceu o pai no dia 

do velório, perdeu o irmão para as drogas, e 
depois a filha, em um acidente de carro – hoje 
Psiu encontra sua alegria na felicidade das 
crianças que recebem os presentes entregues 
por ele e se divertem durante seus shows. 
Animador de festas, Psiu está longe de ser rico 
para comprar tantos brinquedos. Os presentes 
que ele doa são arrecadados com pessoas 
físicas e jurídicas do DF. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://sonoticiab
oa.band.uol.co
m.br/noticia.php
?i=5238 

1-set 

Pois é.  Em outro post anterior, enalteci as 
diversas qualidades desse carrinho, muito bem 
projetado e construído com um esmero no qual 
a Suzuki é igualada por poucas. O problema é o 
preço. Embora rotulado como carro de nicho, 
ele não aspira isso. Nicho é linha DS da PSA, é 
a gama Mini da BMW, é o Smart da Mercedes, 
é o Audi A1, o Opel Adam, o Fiat Cinquecento, 
e por aí vai. Ele é um esportivo (para lá) de 
apimentado (potência insana para uma unidade 

1.6 aspirada), muito bem acertado e bonito. Mas 
é só. Vai precisar de muita lábia, dos 
representantes locais, para convencer algum 
doido a assinar o cheque... 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://carplace.u
ol.com.br/teste-
suzuki-swift-
sport/8/ 

1-set 
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Um dos memes mais populares da internet é o 
“Sad Keanu”, ou “Keanu Triste”. Começou com 
a foto do ator Keanu Reeves num restaurante, 
sozinho, espalhada por um paparazzo. Evoluiu 
para os vídeos de Reeves no metrô em Nova 
York, cedendo seu lugar aos mais velhos, um 
sujeito para lá de normal. A fala pausada, o ar 

melancólico, a solidão perene: tudo contribui 
para aumentar o mistério em torno de Keanu, 
que completa hoje 50 anos de idade como um 
artista imprevisível, peculiar e em constante 
transformação. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://robertosa
dovski.blogosfe
ra.uol.com.br/ta
g/cacadores-
de-emocao/ 

1-set 

Sabia que a apresentadora era muito popular, 
mas, depois de ter ido ao programa só três 
vezes, num papelzinho para lá de secundário 
e mudo, não esperava ser reconhecida, meses 

depois, em Cunha, num precipício depois de 
uma pinguela, no hospital Albert Einstein, em 
São Paulo, em Imperatriz, Maranhão, em 
Montes Claros, Minas, na farmácia do shopping, 
na loja de cosméticos e, com certeza, em 
Petrolina e no cinema da Chapada. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/fsp
/ilustrad/fq2211
200119.htm 

1-set 

O super-herói com ódio patológico de super-
heróis é uma das criações mais subversivas, 
violentas e satíricas dos quadrinhos do gênero. 
Pat Mills e Kevin O’Neill (que atialmente ganha 
a vida ilustrando os contos da Liga 
Extraordinária com Alan Moore) quebraram 
convenção por convenção dos gibis de heróis, 
jogando na mistura arquétipos para lá de 
familiares para surgir com uma saga sobre 

poder e abuso de poder. Garth Ennis e Darick 
Robertson aprenderam bem a lição com a 
recente série The Boys, mas lhes falta a escala 
épica e futurista de Marshal Law – que 
recentemente foi republicado numa edição 
luxuosa pela DC. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://robertosa
dovski.blogosfe
ra.uol.com.br/2
014/09/03/gaim
an-miller-e-as-
hqs-que-nao-
saem-de-cena-
e-algumas-que-
podiam-voltar/ 

2-set 

trata-se do avião de guerra mais avançado da 
União Soviética. Para a prova, ambos ficaram 
alinhados, aceleraram até a marca onde a 
aeronave passa a alçar voo e, então, fizeram um 
retorno para acelerar de volta à linha de 
chegada — no caso do jato, a manobra foi um 
looping pra lá de radical. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://revistafull
power.uol.com.
br/2014/09/lam
bo-huracan-
desafia-aviao-
de-caca-para-
acelerar/ 

2-set 

A estrela de filmes adultos norte-americana 
Karlie Montana coleciona mais de 16 mil 
seguidores no Instagram postando fotos com 
trajes e poses para lá de ousadas. Alguns 

cliques são de bastidores dos trabalhos 
protagonizados por ela, outros de momentos de 
descontração Reprodução/Instagram 

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/entretenime
nto/2014/09/05/
ruiva-fogosa-
conquista-fas-
com-fotos-
ousadas-na-
web.htm 

4-set 

Com porções generosas realismo e uma pitada 
de romantismo, a receita parecia infalível. Na 
Grande Família, “gente como a gente” 
experimentou, semanalmente, histórias incríveis 
e para lá de especiais; inesquecíveis. E se 

consideramos todos os treze anos que o seriado 
ficou no ar, podemos até dizer que a “alegria de 
pobre”, quem diria, durou bastante! 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://teleseries.
uol.com.br/o-
estilo-maezona-
da-dona-nene-
de-a-grande-
familia/commen
t-page-1/ 

4-set 
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Nobre caiu no erro de ficar tão preocupado com 
isso que não buscou alternativas. Começou 
errando ao permitir que Barcos, o único ídolo do 
time, fosse vendido para o Grêmio, numa 
transação para lá de estranha. Argumentou 

que não havia como pagar pelo atleta, mas 
gastou muito mais por menos de um ano de 
quatro jogadores e para contratar outro que não 
se compara ao argentino. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://negociosd
oesporte.blogos
fera.uol.com.br/
2014/09/05/pal
meiras-de-
refem-do-
centenario-a-
refem-de-si-
proprio/ 

4-set 

omingo. 7 de setembro. Feriado Nacional e dia 
de assistir futebol americano nos Aflitos. O 
Recife Mariners volta a entrar em campo em 
busca da sua terceira vitória na Superliga 
Nordeste de Futebol Americano. Desta vez o 
duelo será contra o Ufersa Petroleiros de 
Mossoró e a partida terá um toque para lá de 
especial. No dia da independência do Brasil, 

dois norte-americanos tem tudo para 
dominarem os holofotes. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/tor
cedor/2014/09/
05/duelo-de-
norte-
americanos-
neste-domingo-
nos-aflitos/ 

4-set 

A repentina saída de Xabi Alonso do Real 
Madrid pode ter sido um motivo pra lá de 
surpreendente. O jogador teria uma amante e 

por isso decidiu arrumar as malas e deixar a 
Espanha. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/esporte
/2014/09/05/cor
acao-dividido-
entre-mulher-e-
amante-teria-
feito-xabi-
alonso-deixar-
real.htm 

4-set 

Diante do São Paulo, Sport terá missão para lá 
de difícil: Leão visita o tricolor paulista no 

Morumbi, estádio onde nunca conseguiu sequer 
empatar com o rival 

Narração Manchete 

http://jconline.n
e10.uol.com.br/
canal/esportes/
sport/noticia/20
14/09/07/diante
-do-sao-paulo-
sport-tera-
missao-para-la-
de-dificil-
144255.php 

6-set 

World on Fire é mais um som crazy do mega 
crazy Slash. Parte de seu terceiro álbum solo de 
estúdio, que leva o mesmo nome, e o segundo 
com Myles Kennedy e The Conspirators, o som 
é pra lá de bom. World On Fire é, também, o 

nome da turnê dos caras, que vem barbarizando 
desde novembro do ano passado.  

Descrição 
Legenda de 

Vídeo 

http://mais.uol.c
om.br/view/3mu
89v6zz3ji/slash
world-on-
firefeaturing-
myles-
kenney2014-
04020D9C3972
E0895326?type
s=A& 

6-set 

Prestei atenção na comida, também. Ela é de 
Lagos e a comida é excepcionalmente parecida 
com a nossa. Arroz, feijão, galinha ensopada, 
banana frita, acarajé, muito tomate nos 
ensopados, uma apresentação para lá de feia, 

ingredientes semelhantes aos nossos, a não ser 
o curry que é mais usado lá. 

Narração Crônica 

http://ninahorta.
blogfolha.uol.co
m.br/2014/09/0
8/americanah-
e-feijao-
fradinho/ 

7-set 
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A família Derani participou de jantar pra lá de 
suntuoso no Palácio de Versalhes, neste 

domingo, em comemoração a Biennale des 
Antiquaires, que abre no Grand Palais, em 
Paris, no dia 11 de setembro. Duda, Sofia, 
Marcos e Tania Derani ainda tiveram momento 
tietagem explícita, posando com o estilista 
Azzedine Alaïa. Quem também estava no 
jantar? Maria Fernanda Araújo, Rutinha Malzoni 
e Coco Bradolini. Chiqueria pura! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/jan
tar-em-
versailles-
comemorou-a-
biennale-des-
antiquaires-
quem-foi/ 

7-set 

E, aí, já deu vontade de começar a arrumar as 
malas e preparar a tão sonhada viagem ao 
Havaí? Que tal entrar no clima para lá de 
tropical e relaxante das ilhas e fazer uma 

supertarde havaiana com os pequenos? 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://disneybab
ble.uol.com.br/b
r/viagem-e-
f%C3%A9rias/h
ava%C3%AD-
para%C3%ADs
o-para-adultos-
e-muita-
divers%C3%A3
o-para-
crian%C3%A7a
s 

8-set 

As candidatas na disputa pelo título de Miss 
Bumbum Brasil 2014 mostraram que não vão 
facilitar para as concorrentes neste ano e foram 
ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 
buscar os votos das pessoas. Usando biquíni 
vermelho e atraindo olhares pra lá de curiosos, 

algumas musas do concurso convenceram o 
eleitorado, sobretudo masculino, a votar nelas. 
Agnews 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/entretenime
nto/2014/09/09/
candidatas-ao-
miss-bumbum-
pedem-votos-
em-aeroporto-
de-sp.htm 

8-set 

Quem esperava ver uma final do Mundial de 
Basquete entre Espanha e Estados Unidos já 
pode mudar os planos. Na noite desta quarta-
feira, em Madri, a França protagonizou a maior 
surpresa da competição e eliminou os anfitriões 
em um jogo para lá de tenso. Sem se importar 

com a pressão da torcida que lotou o Palácio de 
Deportes de la Comunidad, os franceses 
fizeram 65 a 52, acabaram com a 
invencibilidade dos rivais e garantiram a vaga na 
semifinal. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/basqu
ete/ultimas-
noticias/2014/0
9/10/franca-faz-
jogo-impecavel-
e-despacha-a-
espanha-do-
mundial-de-
basquete.htm 

9-set 

 O cardápio é para lá de extenso, inclui os 

populares rolinhos primavera, o caro pato 
cantonês (com panquequinhas) e até, ao estilo 
americano, um "New York steak" com uma 
marinada asiática. 

Argumentação Crítica 

http://www1.folh
a.uol.com.br/fsp
/comida/184833
-pf-changs-nao-
ostenta-
personalidade.s
html 

9-set 

Ao lado de sua irmã mais velha, Venus Williams, 
as tenistas são figurinha carimbada no mundo 
da moda. As Williams sempre desenharam suas 
roupas para disputar o circuito da WTA e já 
protagonizaram figurinos para lá de inusitados, 

como a saia jeans de Serena no US Open de 
2004. Hoje em dia, Venus Williams joga com 
roupas de sua própria marca e investe muito em 
uma futura ocupação na criação de roupas. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://revistateni
s.uol.com.br/arti
go/serena-
williams-
apresenta-
colecao-na-
semana-de-
moda-de-nova-
iorque_12176.h
tml 

9-set 
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Quando O Rebu estreou, em 14 de julho, 
chamaram a atenção o arrojo estético da 
direção, a luxuosidade cênica e a trilha sonora 
pra lá de elogiada pelos telespectadores. Mas 

nem tudo deu certo ao longo dos 36 capítulos da 
novela, como a narrativa confusa e a falta de 
suspense, que afastaram o público. Confira três 
pontos positivos e três negativos da história que 
se encerra nesta sexta-feira (12). 

Argumentação Crítica 

http://noticiasda
tv.uol.com.br/no
ticia/opiniao/hist
oria-confusa-e-
sem-suspense-
afasta-
telespectador-
de-o-rebu-4783 

9-set 

Você já ouviu falar que a inflação come uma 
parte da rentabilidade de suas aplicações 
financeiras? E que a fuga de capitais 
estrangeiros pode provocar elevação das taxas 
de juro? Sim, você deve ter ouvido falar, mas 
será que, realmente, sabe o que provoca a 
inflação e como o governo define a taxa de juro? 
Pois saiba que esses conceitos econômicos são 
para lá de importantes para quem quer 

defender e maximizar a rentabilidade de suas 
aplicações financeiras. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/fsp
/invest/vl03059
912.htm 

10-set 

No remelêxo dessa gata  
Eu vou que vou  
Seu bole-bole  

Me balança o coração  
Eu tô prá lá de amarrado  

Eu tô que tô  
Essa danada  

Ainda me mata de paixão...(2x) 

Narração 
Letra de 
Música 

http://www.radi
o.uol.com.br/#/l
etras-e-
musicas/rick-e-
renner/remelex
o/496775 

10-set 

“O Poderoso Chefão” é um clássico, fato. Para 
muitos, é um dos filmes mais importantes da 
história do cinema contemporâneo. Lançado em 
1972, o longa tem direção primorosa de Francis 
Ford Coppola e roteiro genial inspirado no 
romance best-seller de Mario Puzzo. A obra-
prima foi responsável pela inauguração de um 
gênero cinematográfico específico – e pra lá de 
rentável – em Hollywood: os filmes de gângster. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://sossolteir
os.bol.uol.com.
br/10-filmes-de-
gangster-que-
voce-precisa-
assistir-alem-
de-o-poderoso-
chefao/ 

11-set 

a "Torcida VIP" continua demonstrando seu 
carinho com músicas para lá de 
constrangedoras. José Serra, Eduardo 

Suplicy, Gustavo Kuerten, Gaby Amarantos e 
Mariana Rios foram algumas das vítimas.  Narração 

Postagem 
em Blog 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000070
7389/Meirelles-
conversa-com-
famosos-na-
pre-estreia.html 

14-set 

Uma equipe feminina de ciclismo da Colômbia 
adotou um uniforme para lá de controverso. A 

roupa, usada pela primeira vez neste fim de 
semana na Volta da Toscana, foi confeccionada 
nas cores da equipe IDRD- Bogotá Humana-
San Mateo - Solgar: vermelho, amarelo, branco 
e ouro. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://f5.folha.u
ol.com.br/huma
nos/2014/09/15
16144-equipe-
feminina-
colombiana-de-
ciclismo-usa-
uniforme-
controverso.sht
ml 

14-set 
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Com esta nova moto (lançada mundialmente 
ano passado), a marca dos diapasões enfim 
passa a oferecer um produto de última geração 
na categoria das nakeds 800, trazendo atrações 
como o motorzão três cilindros de 115 cv, o 
chassi de alumínio e as suspensões de curso 
mais longo, com uma pegada de supermotard. 
O resultado, como pudemos experimentar no 
circuito do ECPA, em Piracicaba (SP) oferece 
altas doses de diversão, estilo pra lá de 
invocado e uma tocada leve para não intimidar 

os menos experientes. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://carplace.u
ol.com.br/volta-
rapida-
invocada-e-
divertida-
yamaha-mt-09-
chega-para-
causar/ 

14-set 

Lionel Messi irá entrar em campo com uma 
chuteira diferente nessa Champions League, A 
Adizero F50. A Adidas, patrocinadora do craque 
do Barcelona, lançou um modelo para lá de 
colorido para o argentino estrear. Segundo a 

marca alemã, o novo design da chuteira é uma 
“homenagem a Messi e seu sucesso em quebrar 
recordes”. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://trivela.uol.
com.br/nocva-
chuteira-messi-
adizero-f50-
champions-
league/ 

15-set 

O Brasil foi o único time que nas duas primeiras 
fases venceu suas nove partidas. Mas isso de 
nada adianta neste triangular final, já que os 
critérios de desempate de vitórias, set average 
e pontos se resumem somente à terceira fase. 
Por isso a primeira derrota na competição veio 
com um sabor pra lá de amargo. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/volei/
ultimas-
noticias/2014/0
9/16/brasil-
perde-em-
caldeirao-
polones-e-se-
complica-no-
mundial-de-
volei.htm 

15-set 

O homem de preto Mau Meirelles postou uma 
foto em seu Instagram nessa terça-feira, dia 16, 
com uma informação para lá de inusitada. De 

acordo com ele, ele e um ator famoso estudaram 
juntos há muitos anos.  

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000070
8045/Mau-
Meirelles-se-
encontra-com-
Bruno-
Gagliasso.html 

16-set 

Lá vamos nós de novo, Face. Você já não tem 
muita moral com ninguém, mas continua 
mostrando valores pra lá de questionáveis. 

Falamos repetidamente sobre o que pode e o 
que não pode na rede social, inclusive falando 
sobre a cadeia que pode rolar pros usuários que 
infringirem as “leis” do Facebook. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://youpix.vir
gula.uol.com.br/
redes-sociais-
2/page/4/ 16-set 

Acabou a espera. A nova linha de maquiagem 
da Marc Jacobs chega na Sephora do shopping 
Cidade Jardim nesta quinta-feira. A Marc Jacobs 
Beauty conta com mais de 100 produtos entre 
batons, esmaltes, sombras, lápis de olhos, 
rímel, blushes, bases, entre outros, em cores 
provocantes e embalagens pra lá de estilosas. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/lin
ha-de-
maquiagem-da-
marc-jacobs-
chega-ao-
shopping-
cidade-jardim/ 

16-set 
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Que o repórter Lucas Salles está um pouco fora 
de forma não é novidade para ninguém. Até o 
apresentador Marcelo Tas já chamou ele, 
diversas vezes na bancada, de porpeta ou 
porpetinha: um apelido para lá de carinhoso.  

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000070
8301/Lucas-
Salles-faz-
primeira-aula-
de-pole-
dance.html 

17-set 

A Prada apostou em uma coleção inspirada nos 
anos 70, com looks soltos e muitos 
maxicasacos, meiões e saias na altura dos 
joelhos. Just Cavalli desfilou sem medo de pecar 
nas estampas: teve vestido com mix de florais e 
gráficos, calças com estampa de margaridas 
misturadas com tops de borboleta e casacos 
com estampa chevron. Um banho de ousadia! 
Ah, lembrando que a Moschino também desfilou 
uma coleção para lá de diferente – inpirada na 

boneca Barbie – também nesta quinta. Confira 
na nossa galeria. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/os
-highlights-do-
segundo-dia-
de-semana-de-
moda-de-milao/ 

17-set 

Luciana revelou a decisão na última sexta-feira 
no Twitter e o adeus tem tudo para ser para lá 
de emotivo. O último torneio dela vai ocorrer em 

Rosário, cidade onde nasceu, em agosto de 
1977, e começou no esporte. Dezembro 
marcará o capítulo final de uma história de 14 
anos defendendo o país. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/ultima
s-
noticias/2014/0
9/20/argentina-
se-prepara-
para-adeus-
aos-gramados-
da-versao-
feminina-de-
maradona.htm 

19-set 

Quem diria? Alugar “tecnologia”... Pois 
descobrimos que o negócio é pra lá de 
promissor. As poucas empresas que apostam 

no aluguel de tablets e outros gadgets faturam 
alto e, melhor, sem muita concorrência.  

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://m.olhardi
gital.uol.com.br/
video/aluguel-
de-dispositivos-
tecnologicos-
cresce-no-
brasil/44219 

19-set 

Uma semana pra lá de recheada no Android: 

tivemos boas atualizações, como as do 
Instapaper e do TunnelBear, e boas novidades, 
como o controle de volumes Noyze e os games 
Star Wars: Commander e Interstellar. Veja estas 
e outras dicas na nossa lista: 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://gizmodo.u
ol.com.br/melho
res-apps-
android-72/ 

19-set 

Mesmo ser ter Talisca no ataque, que acabou 
substituído após a falta de Oliveira, o Benfica 
conseguiu a virada com o uruguaio Maxi 
Pereira, aos 32. Cinco minutos mais tarde, 
convertendo pênalti para lá de polêmico, o 

atacante brasileiro Lima acabou com um jejum 
de cinco meses e fechou o placar. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/44
1567_na-
estreia-de-julio-
cesar-no-gol-
benfica-vence-
o-moreirense-
de-virada-com-
um-a-mais 

20-set 
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O Barcelona já vencia o Levante por 4 a 0 e nem 
precisava de ajuda-extra. Mas o goleiro Jesús 
Fernández, ainda assim, resolveu dar uma 
mãozinha. Na verdade, não soube usar sua mão 
e deu a bola no pé de Lionel Messi, em uma 
reposição para lá de desastrosa. O erro diante 

de um dos jogadores mais letais do mundo, 
evidentemente, foi castigado, com mais um gol 
dos catalães. Para agradecer, o argentino 
encobriu o arqueiro rival com muita categoria. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/44
1752_lampard-
contra-o-
chelsea-
vexame-do-
united-e-
massacre-do-
real-veja-
resumo-do-fim-
de-semana 

21-set 

Há algum tempo, o hambúrguer deixou de 
pertencer apenas ao universo do fast food e 
passou a transitar também na alta gastronomia. 
De uns tempos para cá, o sanduíche caiu nas 
graças de chefs renomados que preparam 
versões para lá de especiais e criativas. No 

Migué, por exemplo, bar conceito situado no 
bairro de Parnamirim, Zona Norte do Recife, o 
chef Daniel Bastos criou o hambúrguer surpresa 
com galette de batata para contemplar um 
público que curte o prato em sua essência 
original, porém gosta de aventurar-se por novas 
experiências gastronômicas.  

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/so
cial1/2014/09/2
2/hamburguer-
fast-food-ao-
gourmet/ 

21-set 

Há bastante gente considerando “Era uma Vez 
em Nova York” um dos melhores filmes do ano. 
Não é impossível que seja. Mas é preciso 
lembrar que o ano é pra lá de fraco. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://inacioarau
jo.blogfolha.uol.
com.br/2014/09
/22/noticias-de-
nova-york/ 

21-set 

 Sunglass Hut juntou um casal pra lá de sexy 

para sua campanha “Modern Royalty”, clicada 
por Ellen von Unwerth, em Los Angeles. Trata-
se de Georgia May Jagger, filha de Mick Jagger, 
e do brasileiro Marlon Teixeira. Os dois posaram 
no estilo realeza moderna, meio clássico, meio 
rock’n’roll. A campanha será lançada em 
setembro, mas, por enquanto, confira alguns 
cliques de backstage. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ge
orgia-may-
jagger-posa-ao-
lado-de-marlon-
teixeira-espia-
so/ 

21-set 

Algumas mãos se levantaram, mas Lucas só 
ficou envergonhado quando ouviu uma proposta 
para lá de indecente de um fã. O áudio dos 

microfones acabou não captando a fala do 
rapaz, mas foi alto o suficiente para fazer o 
repórter ficar roxo, enquanto Marcelo Tas, Dani 
Calabresa e Felipe Andreoli morriam de dar 
risada.  

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000070
9242/Lucas-
Salles-e-
perseguido-por-
fa-
assanhado.html 

22-set 

Nos últimos dois anos anos, a Postalis (fundo de 
pensão dos funcionários dos Correios) registra 
um déficit em suas contas de R$ 1,9 bilhão. O 
número para lá de negativo se deve, 

sobretudo, a uma série de aplicações 
catastróficas, que envolvem suspeitas de 
fraudes, desvios de recursos e ingerência 
política. Investimentos feitos pela Postalis já 
estiveram no meio de escândalos como da Delta 
Construções e da Petrobras e na quebra dos 
bancos BVA e Cruzeiro do Sul. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/col
unas/leonardos
ouza/2014/09/1
520327-
postalis-busca-
novo-
administrador-
de-
investimentos.s
html 

22-set 



121 
 

Referência em alta relojoaria, a Jaeger-
LeCoultre comemora a chegada da primavera 
com um lançamento pra lá de luxuoso. Trata-

se do relógio Rendez-Vous Tourbillon, com 
mostrador em madrepérola e caixa em ouro 18 
k com 125 diamantes. O design, que remete a 
rosas desabrochando, deixa a peça ainda mais 
exclusiva 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/no
vo-relogio-de-
jaeger-
lecoultre-
celebra-a-
primavera-com-
125-diamantes/ 

22-set 

Em entrevista para o Estado de São Paulo, 
nesta quarta-feira, o presidente da 
Confederação Brasileira de Futebol, José Maria 
Marin, manifestou o desejo da seleção brasileira 
encarar a Alemanha, em amistoso, em 2015. O 
objetivo, pelo menos o de Marin, é tentar 
espantar o fantasma do 7×1 sofrido na semifinal 
da Copa do Mundo. Um ideia para lá de 
reducionista do dirigente brasileiro. Antes de 

pensar em enfrentar, ou vencer, os alemães, a 
seleção brasileira precisa demonstrar que os 
erros que provocaram a goleada no Mundial 
foram corrigidos, fato que até agora não ocorreu 
já que não houve renovação do quadro da 
seleção e nem mudança na estrutura do futebol 
nacional. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/tor
cedor/2014/09/
24/antes-de-
encarar-
alemanha-
brasil-precisa-
corrigir-os-
erros-7x1/ 23-set 

A semana começou cheia de novidades para os 
moradores de Nova York. Além da mega 
animada caminhada eco-friendly que reuniu 
mais de 400 mil pessoas pelas ruas de 
Manhattan, a terça-feira ficou marcada pela 
inauguração da terceira e última parte do 
charmoso High Like Park. O projeto, que teve 
sua primeira parte aberta ao público em 2009, 
transformou o antigo elevado com trilhos de Rail 
Yards em um parque pra lá de charmoso, que 

reaproveita o espaço urbano trazendo design, 
lazer e arte. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/hig
h-line-park-em-
ny-inaugura-
seu-ultimo-
trecho-com-
lazer-e-arte/ 23-set 

Os glamurettes que estavam na festa de 
abertura da primavera do Shopping Cidade 
Jardim, nesse sábado, ficaram pra lá de 
orgulhosos de seus filhotes, que estavam 

desfilando looks fofíssimos da nova coleção 
primavera-verão da Green. Mariane Fukushima, 
Fernando Gomes Porto e Olivia Andrade foram 
só alguns dos pequenos que colocaram para 
fora seu lado fashionista e também 
aproveitaram para brincar no espaço montado 
pela marca com oficina de balões. Ah, os 
glamuzinhos ainda levaram suas “criações” para 
casa. Diversão e estilo garantidos. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/gr
een-deixou-
glamuzinhos-
na-moda-no-
agito-de-
primavera-do-
cidade-jardim/ 

23-set 

Muitos objetos são perdidos nos voos e nos 
aeroportos e para que os pertences retornem 
aos seus donos, o aeroporto de Schiphol, em 
Amsterdã (Holanda), contratou um funcionário 
pra lá de fofo que chama atenção por onde 

passa: o pequeno beagle Sherlock. Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.u
ol.com.br/intern
acional/ultimas-
noticias/2014/0
9/24/fofura-
cachorro-e-
responsavel-
por-devolver-
pertences-
perdidos-em-
aeroporto.htm 

23-set 
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A remessa que chegou nesta semana à Loja de 
Elsword trouxe novidades para lá de especiais! 

Uma delas é o inédito Pacote Visual Circense, 
que vai deixar os heróis com a cara de artistas 
de circo. Outro lançamento é a nova montaria 
Dragão de Gelo, uma belíssima criatura que 
poderá acompanhá-lo em suas aventuras por 
Elios.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://levelupga
mes.uol.com.br/
elsword/noticias
/promocoes/nov
os-visuais-
circenses-e-
inedita-
montaria-
dragao-de-
gelo.lhtml 

24-set 

No segundo debate entre presidenciáveis, este 
realizado pelo SBT, ele recusou entrar no mau 
tempo instalado entre um jornalista e o 
candidato do PRTB, Levi Fidelix. Chamado a 
comentar resposta um tanto irritadiça do colega, 
Eduardo Jorge provocou nova sessão de 
risadas da plateia. “Bom… Eu não tenho nada a 
ver com isso”, declarou, com as mãos erguidas 
em sinal de esquiva. “Eu vou aproveitar o meu 
minuto e dizer que o PV tem uma proposta para 
lá de ousada de reforma política, porque o PV 

é um partido democrático!” 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://congresso
emfoco.uol.com
.br/opiniao/colu
nistas/eduardo-
jorge-o-dom-
quixote-
presidencial/ 24-set 

Depois do sucesso do último álbum “Estrela 
Decadente” (2012), o brasileiro Thiago Pethit 
está de volta ao cenário musical com “Romeo”, 
primeira música de trabalho de seu novo álbum 
“Rock’N’Roll Sugar Darling”. Com pegada 
rocker, o single ganhou um videoclipe pra lá de 
charmoso dirigido por Rafael Carvalho. No 

elenco, Lucas Veríssimo e Maria Laura 
Nogueira encarnam um casal que vive 
desventuras no melhor clima hollywoodiano – 
não por menos, o clipe foi filmado em Los 
Angeles. Play! 

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://glamuram
a.uol.com.br/thi
ago-pethit-em-
clima-rocknroll-
no-clipe-de-
romeo-play/ 

24-set 

Faking It, o donut mais deliciosinho da minha 
Fall Season, está de volta. E com uma cobertura 
pra lá de gostosa. Narração 

Postagem 
em Blog 

http://teleseries.
uol.com.br/fakin
g-it-the-
morning-
aftermath/ 

24-set 

O espaço comandado pelos pássaros mais 
famosos do mundo dos games seguirá na praça 
central do Amazonas Shopping até 19 de 
outubro, repleto de novidades. Este final 
semana, além das atrações já existentes como 
os brinquedos Roda-Ovo, La Bamba e Kids Play 
(um divertido playgroung com Piscina de 
Bolinhas, Tombo Legal e Labirinto Vertical), 
haverá ainda três apresentações para lá de 
divertidas. No picadeiro do Angry Birds Circus 

haverá a apresentação do mágico Davis, o 
malabares Ralf Júnior e o palhaço Tio Peteka. 
Ao todo, serão três horas de apresentações 
circenses animando as tardes de sábado e 
domingo no parque temático. Os shows serão 
no horário de 17h às 20h. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://acritica.uo
l.com.br/blogs/
maescricri/sem
ana-Frozen-
Magico-
Oz_7_1219148
076.html 

25-set 

A bibliografia no Brasil e na Bolívia sobre essa 
história recente do país era muito escassa, mas 
creio que fiz um trabalho para lá de razoável – 

foi a avaliação da banca, também. Entre os 
orgulhos do então jovem jornalista, figura a 
entrevista com o líder camponês Evo Morales, 
que ainda articulava a criação de seu partido. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://operamun
di.uol.com.br/bl
og/samuel/agor
a/page/2/ 25-set 
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Em tempos onde até a Toyota está ousada no 
design ! Eu também estou para lá de enjoado 

desta frente VW ! Pelo menos ganhou um 
grande vinco na lateral... Em termos de VW... 
Parece um senhor avanço! Heheh Mas.... 
Tirando a OPEL... É o estilo alemão! 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://carplace.u
ol.com.br/volks
wagen-
lamando-o-
novo-jetta-cc-e-
clicado-antes-
de-chegar-ao-
mercado/ 

25-set 

Estimado Amigo Flávio, Como vai? De pronto, 
registro que me sinto para lá de constrangido 

em escrever este recado. Pois, em que pese 
voce ter publicado este magnífico artigo no final 
de setembro, somente hoje tomei 
conhecimento. Não irei me alongar com 
detalhes sobre o motivo. Só sei que, mesmo 
com este considerável atraso, me sinto imbuído 
na missão de vir aqui e parabenizar voce pela 
batalha e por tudo o que voce passou / enfrentou 
para manter sua agencia em funcionamento. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://flaviogom
es.grandepremi
o.uol.com.br/20
14/09/warm-up-
20/ 

25-set 

Erick Jacquin diz que não gosta de hippies: 
jurado experimentou o prato feito por Marissol, 
mas não gostou muito do visual da candidata e 
perguntou se ela era hippie com um sotaque 
para lá de divertido. 

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/master
chef/categorias/
audicao-
masterchef/152
12059/erick-
jacquin-diz-que-
nao-gosta-de-
hippies.html 

25-set 

A bibliografia no Brasil e na Bolívia sobre essa 
história recente do país era muito escassa, mas 
creio que fiz um trabalho para lá de razoável – 

foi a avaliação da banca, também. Entre os 
orgulhos do então jovem jornalista, figura a 
entrevista com o líder camponês Evo Morales, 
que ainda articulava a criação de seu partido. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://operamun
di.uol.com.br/bl
og/samuel/agor
a/eleicoes-na-
bolivia-como-
surgiu-evo-
morales/ 

25-set 

Que as panicats são mulheres para lá de 
bonitas a gente já sabe. Deve ser por isso que 

a turma do Pânico na Band mandou a baianinha 
Mari Gonzalez para cobrir os bastidores do Miss 
Brasil. E quem acompanhou ela nessa missão 
foi nada menos que Amandinha, com seus 
comentários para lá de ácidos.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/panicon
aband/blog-
post.asp?p=10
0000710397&t=
amandinha-e-
mari-gonzalez-
acompanham-
o-miss-brasil-
2014 

27-set 

Com uma primeira fila pra lá de estrelada – com 

Kim Kardashian e Kanye West com a pequena 
North, Kris Jenner, Carine e Julia Roitfeld -, o 
desfile de primavera/verão 2015 da Givenchy, 
neste domingo, foi um dos mais comentados da 
Semana de Moda de Paris.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/co
m-kendall-
jenner-
desfilando-cla-
kardashian-
domina-fila-a-
da-givenchy/ 

27-set 

Quando Max está prestes a tomar coragem para 
terminar o relacionamento, Evelyn sofre um 
acidente e morre. Porém ela retorna como um 
zumbi, justamente quando surge Olivia, uma 
bela e gente boa balconista de uma sorveteria 
(Alexandra Daddario, de Percy Jackson e True 
Detective) na vida de Max, criando assim um 
triângulo amoroso para lá de macabro. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://ambrosia.
virgula.uol.com.
br/festival-rio-
burying-ex/ 

28-set 
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Para sair do pudim tradicional, Daniel traz uma 
sugestão pra lá de saborosa. O pudim é feito 

da mesma forma que o de leite, porém com o 
acréscimo de chocolate e mel.  

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/diadia/v
ideos/15215309
/pudim-de-pao-
de-mel.html 

28-set 

A história se inicia com a primeira noite de Billy 
como guarda de uma prisão pra lá de sinistra. 

O jovem aceitou o trabalho como sua única 
oportunidade de liberdade. Órfão, seu desejo de 
sair do lugar que passou toda sua vida, o Lar 
para Meninos Desafortunados, falou mais alto. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://ambrosia.
virgula.uol.com.
br/delaney-e-
seu-conto-
prisao-mal-
assombrada/ 

28-set 

COMEÇA PRA MIM, AMIGA? 
 

Por favor, minha querida, seria muito eu te 
Pedir para me ajudar a recomeçar a minha 
Vida, sabe, não estou conseguindo sequer 

Enxergar por onde iniciar, do tipo quando se  
Tem uma laranja fechadinha e se pede até  
Para tia do bar para rasgar aquela primeira 
Casquinha, então, será que podes arrancar  
Agora a primeira tampinha do fruto da vida,  

Já que desmotivada e para lá de ferida este  

Suco com sumo e rumo não sei mais tomar? 
Guria da Poesia Gaúcha 

Narração Poema 

http://pensador.
uol.com.br/men
sagens_de_afet
o/8/ 

1-out 

Ele se aproveitava da minha carência e 
desfrutava de uma vida legal. Eu me aproveitava 
dele pra brincar de casinha. Abri meu 
apartamento, apresentei meus amigos e dei a 
ele uma vida pra lá de descolada sendo meu 

namorado. E eu tinha um namorado pra desfilar 
por aí. 

Narração Crônica 

http://www1.folh
a.uol.com.br/col
unas/marilizper
eirajorge/2014/
10/1525831-
tudo-por-um-
namorado.shtm
l 

1-out 

Depois de uma passada pra lá de animada pelo 

Brasil no inicio de agosto, para o festival 
Converse Rubber Tracks, o duo canadense 
Chromeo continua a divulgação do álbum “White 
Women”, lançado no inicio desse ano. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ch
romeo-lanca-
clipe-de-old-
45s-terceiro-
single-de-seu-
novo-album-
play/ 

2-out 

Não bastasse um time de técnicos pra lá de 
estrelado -com Adam Levine, Gwen Stefani, 

Blake Shelton e Pharrell Williams- o “The Voice” 
americano, exibido pelo canal NBC, agora 
contará com a participação de Taylor Swift. A 
estrela pop será uma das mentoras dos 
participantes e passará a sua experiência com 
dicas de técnicas vocais, atitude em cima do 
palco e escolha de repertório. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/tay
lor-swift-
engrossa-o-
time-de-
estrelas-do-the-
voice-
americano/ 

3-out 

Loder deu início, porém, a uma discussão para 
lá de interessante, e esse era o propósito de 

juntar as duas espécies no habitat artificial de 
uma oficina de jornalismo científico. Minha 
própria resposta foi e continua sendo: tanta 
biodiversidade quanto for possível. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/fsp
/cienciasaude/1
89042-de-
quanta-
biodiversidade-
precisamos.sht
ml 

4-out 
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Vai ser uma empreitada para lá de complicada. 

Afora alemães, e os italianos de alto 
desempenhos, os demais europeus são quase 
que desconhecidos por lá.  
Se bem que, até 2020, muita coisa pode ocorrer. 
Inclusive a PSA não existir... 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://carplace.u
ol.com.br/de-
volta-ameria-
citroen-quer-
vender-
modelos-ds-
nos-eua-em-
2020/ 

5-out 

Na partida deste domingo, Jaxson de Ville 
pegou um exemplar da Terrible Towel. Em 
seguida, escreveu uma mensagem de gosto 
para lá de duvidoso: “Toalha contém ebola”. 

Bem, considerando que houve norte-
americanos infectados com a doença e há uma 
preocupação sobre um surto do vírus pelo país, 
não parece uma boa ideia brincar com isso. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://extratime.
uol.com.br/mas
cote-do-
jacksonville-
jaguars-bate-
recorde-de-
piada-de-mau-
gosto-da-
temporada/ 

5-out 

Pior do que perder para o América-MG por 4×1, 
em plena Arena Pernambuco, vai ser o Náutico 
assimilar a derrota ocorrida nesta terça-feira, 
pela 28ª rodada da Série B. O resultado para lá 
de negativo vem como um banho de água fria 

para as pretensões alvirrubras de se aproximar 
do G4 da competição.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/tor
cedor/2014/10/
07/nautico-e-
goleado-pelo-
america-mg-e-
tera-que-
trabalhar-
psicologico-na-
serie-b/ 

6-out 

Bem, diabinhos. O acarajé anda para lá de 
quente no Bahêa. A equipe deu uma arrancada 

nos últimos jogos, saiu da zona do agrião 
queimado (ocupa o 14º lugar), mas nada de a 
diretoria acertar os salários. O atraso já soma 
dois meses. Antes do último treino, os atletas 
deram uma prensa na cartolagem, que 
prometeu quitar tudo em 20 dias. Já o dindim 
dos funcionários e da comissão técnica deve 
sair até o fim desta semana. São Tomé já está 
de prontidão para conferir. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://espn.uol.c
om.br/post/445
611_de-pires-
na-mao-
soberano-sao-
paulo-so-vai-
comprar-pato-
em-dezembro-
de-2015 

6-out 

O Jardim JK, do shopping JK Iguatemi, vai 
receber uma festa para lá de colorida neste 

domingo. É que o Glamurama vai promover um 
piquenique especial de Dia das Crianças, com a 
presença de glamurettes e glamuzinhos! O 
espaço vai contar com a presença de várias 
marcas parceiras, como Chicco, Green, MAM e 
Óculos Kipling. Enquanto as crianças se 
divertem, os papais poderão brindar o momento 
com o vinho branco Siglo de Oro, da  Santa 
Helena (à venda no site www.todovino.com.br). 
Esta já é a quinta edição do piquenique do 
Glamurama. Sucesso absoluto! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/gla
murama-e-
shopping-jk-
armam-
piquenique-
para-o-dia-das-
criancas/ 6-out 

Marco Luque é um cara estudado, apresentador 
do Custe o Que Custar e escritor. Seu livro, 
"Organismo Pulsanete", conta histórias de um 
de seus personagens mais famosos, Jackson 
Five. Mesmo com esse currículo para lá de 
invejável, o homem de preto tem seus 

momentos de lapsos. No intervalo – transmitido 
ao vivo para quem acompanha o programa pela 
Segunda Tela da Band –, Dani Calabresa 
revelou que o companheiro de bancada 
perguntou como se fazia para escrever a 
palavra "cedo".  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000071
2418/Dani-
revela-Luque-
nao-sabe-
escrever-
cedo.html 

6-out 
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O Ludogorets vem atraindo olhares na 
Champions League, e até encrencou a vida do 
Real Madrid na semana passada, mas acabou 
se tornando personagem secundário de uma 
história para lá de desagradável. O time foi 

derrotado por 3 a 2 pelo Levski Sofia em uma 
partida do Campeonato Búlgaro realizada em 27 
de setembro. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://m.trivela.u
ol.com.br/essa-
faixa-na-
torcida-levski-
mostra-o-que-
fascistas-
pensam-das-
punicoes-
brandas-da-
uefa/ 

6-out 

Pela primeira vez no Garagem, começamos 
uma avaliação antes mesmo de o carro chegar 
às lojas. O autor da primazia foi o novo Ford Ka, 
avaliado nas versões hatch SEL 1.0 e sedã SEL 
1.5 – este chamado Ka+. Foram cerca de 2,5 mil 
km rodados em 30 dias de avaliação, com direito 
a uma rotina pra lá de agitada aqui na redação: 

o hatch encontrou o antecessor Fiesta Rocam, 
foi testado com etanol e gasolina e ainda 
encarou um teste de consumo ao lado dos VW 
Fox Bluemotion e up!, em busca dos 20 km/l.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://carplace.u
ol.com.br/garag
em-carplace-7-
novo-ka-fecha-
teste-logo-
quase-sem-
criticas/ 

6-out 

O combinado seria antes do jogo (vai que depois 
o Cruzeiro perde e ela me diz ‘não’ só de raiva), 
a galera em volta se afastaria, simulando um 
início de confusão, para então ficarmos a sós, 
eu de frente com a fera preparado para colocar 
a algema nela (ou ser algemado, dependendo 
do ponto de vista). Tudo com direito a muitas 
fotos e filmagens. Só que o bonitão aqui se 
esqueceu de acertar alguns detalhes, como por 
exemplo: Mineirão pra lá de lotado! Se com 30 

mil pessoas já é difícil de se locomover, com 52 
mil era impossível. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://espnfc.es
pn.uol.com.br/c
ruzeiro/blog-do-
cruzeirense/ped
ido-de-
casamento-
diante-de-52-
mil-
testemunhas 

6-out 

É glamurette, o fim de semana foi pra lá de 
agitado, e se você não teve a oportunidade de 

acompanhar cada detalhe não se preocupe 
porque Glamurama selecionou os melhores 
momentos. 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/bal
anco-34220/ 6-out 

Um time de clientes especiais da Johnnie 
Walker Blue Label de São Paulo vai receber um 
presente pra lá de especial: uma garrafa 

exclusiva da bebida personalizada com seu 
próprio nome. Além disso, os escolhidos 
participarão de noites especiais em casas 
badaladas como Attimo e Clos de Tapas. Entre 
os sortudos, Daniela Pizeta, Felipe Diniz, Ivo 
Kós e Daniel Klajmic. Chiqueria pura. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/gla
murettes-
recebem-
versao-
personalizada-
de-garrafa-de-
johnnie-walker-
blue-label/ 

6-out 

Sacrifício é uma palavra usada também por 
Rodrigo para justificar a empreitada em um país 
para lá de secundário no mapa do futebol 

mundial. Sem sucesso, a seleção tailandesa 
tenta se classificar para a Copa do Mundo desde 
1974. Mas não chegou nem perto de um 
Mundial. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/futeb
ol/ultimas-
noticias/2014/1
0/08/voce-
largaria-tudo-
para-jogar-na-
tailandia-
jovens-
celestes-
encaram-
desafio.htm 

7-out 
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A BBC fez um clipe para a música “God Only 
Knows”, da banda The Beach Boys, para lá de 
especial, reunindo alguns dos nomes mais 

importantes da música que bombam no Reino 
Unido. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/musicas/muit
os-outros-
juntos 

7-out 

O Manchester não está com uma equipe para 
lá de competitiva, ao contrário do Real Madrid, 

e a única coisa que poderia pesar na decisão, é 
o fato de ter sido formado no rival da capital. 
Esse, inclusive, seria outro motivo que daria 
impacto à contratação.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://espnfc.es
pn.uol.com.br/r
eal-
madrid/conexao
-merengue/de-
gea-seria-uma-
boa-opcao-
para-o-real-
madrid 

8-out 

O piquenique do Shopping JK Iguatemi e 
Glamurama que comemora o Dia das Crianças 
já está chegando! O encontro será no domingo, 
das 10h às 14h, no piso Jardim JK. Esta já é a 
quinta edição do evento: sucesso absoluto! Por 
lá, vai rolar buffet Santa Especiaria, teatro de 
fantoches da Cacau Show, cabine de fotos e 
distribuição de algodão doce da GAP e muito 
mais. Programa pra lá de animado para o 

domingo. Vai lá! 

Descrição Anúncio 

http://glamuram
a.uol.com.br/o-
piquenique-do-
glamurama-e-
jk-iguatemi-
acontece-
neste-domingo/ 

9-out 

GP da Rússia rende souvenires pra lá de 
bizarros 

Narração Manchete 

http://uolesport
e.blogosfera.uol
.com.br/2014/1
0/10/gp-da-
russia-rende-
souvenires-pra-
la-de-bizarros/ 

9-out 

Já na Spaço Teen, loja multimarcas voltada para 
o público infantil e localizada no Espinheiro, 
pode-se encontrar várias opções de acessórios, 
como bolsas que compõem looks das grifes 
Colcci Fun e Vide Bula. São modelos que vão 
agradar as mocinhas que, cada vez mais cedo, 
apostam em um visual para lá de elaborado. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/so
cial1/2014/10/1
1/dicas-de-
presentes-para-
o-dia-das-
criancas/ 

10-out 

O assistente e amigo de Miley Cyrus Cheyne 
Thomas já postou vários cliques da musa 
rebelde em situações bem bizarras – o que já 
não é mais novidade em se tratando de Miley… 
Neste domingo, Cheyne parece ter provado que 
a intimidade entre ele e Miley é grande mesmo: 
ele postou uma foto em que a cantora aparece 
com seu derrière à mostra, como veio ao mundo. 
Na legenda, ele colocou “bela adormecida”. 
Princesa para lá de moderna essa… 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/mil
ey-cyrus-
mostra-
derriere-como-
veio-ao-mundo-
em-post-no-
instagram/ 

11-out 

Mini me: 10 filhos de famosos pra lá de 
estilosos 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/mi
ni-me-10-filhos-
de-famosos-
pra-la-de-
estilosos/ 

11-out 

Trajano disse que nunca tinha visto um jogador 
puxar a própria camisa para simular uma falta, 
como fez Leandro Damião na rodada deste final 
de semana do Brasileiro. Para finalizar, ele 
afirmou que esse campeonato está 'para lá de 
emocionante'. Confira! 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/post/447
708_o-dunga-
alem-de-tudo-e-
mentiroso-nao-
gosto-dele 

12-out 
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A Semana de Moda do Japão começou nesta 
segunda e vai até o próximo dia 19. Outra 
semana de moda, a de Istambul, também 
começou nesta segunda e segue até o dia 18. 
Apesar de ainda ser o primeiro dia, Glamurama 
já detectou uma tendência em comum, que está 
animando as passarelas nos dois países: 
maquiagens para lá de coloridas, que iluminam 

tanto os olhos quanto a boca. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/jap
ao-e-turquia-
iniciam-suas-
semanas-de-
moda-com-
bocas-
marcantes/ 

12-out 

Como pede a tradição, a 5° edição do Veuve 
Clicquot Polo Classic, em Los Angeles, nesse 
sábado, contou com uma turma pra lá de 
estrelada. Atores de seriados americanos que a 

gente adora se reuniram em massa para assistir 
à disputa entre o time de polo Veuve Clicquot, 
liderado por Rico Mansur, e a equipe Black 
Watch, capitaneada pelo argentino Ignacio 
“Nacho” Figueiras. Quem viu tudo de perto? 
Christina Hendricks, da série “Mad Men”, Jesse 
Tyler Ferguson, do programa “Modern Family”, 
Alison Pill, de “The Newsroom”, e Hannah 
Simone, do show “New Girl”. Confira quem mais 
deu o ar da graça na galeria. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/gal
eria/celebs-em-
peso-no-
torneio-de-polo-
da-veuve-
clicquot-nesse-
sabado-confira/ 12-out 

Com traços bem realistas, Gio desenhou 
mulheres em  situações intimistas, sempre 
ligadas à pura e simples vaidade que exercem 
no cotidiano, como passar creme no rosto ou 
deixar o rímel escorrer, ao chorar ao telefone. 
Em 12 desenhos em pastel seco sobre papel de 
algodão, cheios de cores fortes e atmosfera 
vintage para lá de atual, as obras parecem 

refletir sobre esses tempos de selfie, em que ser 
natural é cada vez mais artificial. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/cultura/17761/
gio-glasner-
resume-a-
vaidade-no-
blush/ 

14-out 

Uma première pra lá de descontraída 

aconteceu nessa terça-feira em Nova York. 
Tudo por conta da estreia do filme “Corações de 
Ferro”, que chega às telas dos Estados Unidos 
nesta sexta, e que contou com a participação do 
elenco que traz Brad Pitt no papel principal. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/br
ad-pitt-se-
rende-aos-
encantos-de-
estrela-de-
hollywood-
quem/ 

14-out 

Neste mês, a Natura lança a primeira edição de 
sua nova revista, que ganhou uma carta 
assinada por Luiz Seabra, fundador do grupo, 
no editorial. A homenageada da publicação é a 
artista Lygia Clark, com um texto escrito pelo 
crítico e professor-doutor da FAU USP Agnaldo 
Farias. Tem também uma reportagem de 
Marcus Preto sobre a nova safra de jovens 
artistas da música popular brasileira pra lá de 
boa. Ponto pra Natura! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/na
tura-lanca-
publicacao-
cool-com-
homenagem-a-
lygia-clark/ 

14-out 

Yuri Fernandes sabe como fazer a alegria de 
suas fãs. Nesta sexta-feira (17) o ex-BBB usou 
seu Instagram para compartilhar uma foto para 
lá de ousada para desejar um bom dia aos 

seguidores.  
Narração 

Legenda de 
Foto 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/post/4669
7/ex-bbb-yuri-
posa-de-cueca-
e-alegra-
fas.html 

16-out 
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Uma semana antes do clássico com o Real 
Madrid, o Barcelona terá um adversário para lá 
de tranquilo. Até por isso, o técnico Luis 

Enrique pode poupar jogadores se quiser. Messi 
e Neymar, porém, são cotados para começar o 
jogo ao lado do jovem Munir no ataque. E só por 
isso já vale ficar de olho. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://m.trivela.u
ol.com.br/e-
hora-dos-times-
italianos-
mostrarem-que-
vieram-na-
serie/ 

16-out 

Gracyanne Barbosa posou para um ensaio 
fotográfico pra lá de sexy usando um biquíni 

sensual com direito a brilhos e rendas. 

Narração 
Lengenda 
de Foto 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/fotos/1078
2/gracyanne-
barbosa-
provoca-
publico-
masculino-com-
ensaio-
sexy.html 

16-out 

Sexta-feira chegou e com ela as chances da 
turma que adora pegar um cineminha, mas não 
pode por conta do trabalho, aumentam muito. E 
se a sessão for gratuita ou com um preço pra lá 
de simbólico (R$1,00) o estímulo fica ainda 

maior, não é verdade? A 38ª Mostra 
Internacional de Cinema São Paulo selecionou 
dez espaços com este tipo de programação, 
além do Parque Ibirapuera. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://almanaqu
evirtual.uol.com
.br/mostra-sp-
2014-
programacao-
gratuita-faz-
festa-dos-
cinefilos/ 

16-out 

Num domingo quente, ensolarado, e pra lá de 
convidativo para um passeio, cerca de 50 

jovens e adultos na Parada de Taipas,  na região 
noroeste da capital, já têm compromisso 
marcado: assistir das 8h às 17h aulas de revisão 
em história, matemática e outras matérias. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://mural.blo
gfolha.uol.com.
br/2014/10/17/
%E2%80%8Bpr
ofessores-
voluntarios-
dao-curso-de-
preparacao-
para-o-enem-
em-taipas/ 

16-out 

Quem não gosta de receber um carinho no 
aniversário? Com a revista J.P, que comemora 
8 anos neste mês com festa na Fundação Ema 
Klabin, em São Paulo, não é diferente. Por isso, 
as  musas que já desfilaram as suas belezas na 
capa da revista mandaram mensagens pra lá de 
fofas. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/m
usas-da-j-p-
mandam-o-seu-
recado-no-
aniversario-da-
revista-vem-
ver/ 

18-out 

Entra e sai verão e o clássico navy – aquela 
mistura de azul, vermelho e branco – sempre dá 
as caras e garante seu lugar ao sol. Mas nem 
pensar em mesmice. A cada ano, os criadores 
buscam saídas para o óbvio ululante. Nessa 
proposta, vale investir no look total  em azul 
escuro, na combinação de azul com preto, ou na 
estampa de âncora em versão mini, para lá de 
discretinha. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/moda/25104/a
poste-no-navy-
mas-fuja-do-
obvio/ 

19-out 

O lindíssimo Nick Jonas, após fazer um 
tremendo sucesso com suas fotos pra lá de 
sensuais, tanto com a mulherada quanto com a 

comunidade LGBT, e sua mudança visual mais 
que visível, o cantor estampou uma capa de 
revista gay americana! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/novidades/fa
mosos/nick-
jonas-vira-
capa-de-
revista-nos-eua 

19-out 
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Ele apareceu fazendo filmes, botou o dedo na 
cara de um dos personagens mais famosos do 
cinema brasileiro em Tropa de Elite 2 (2010), já 
acumula 14 prêmios e outras indicações, e na 
televisão já encarnou um vilão galã de um 
universo pra lá de colorido em Meu Pedacinho 

de Chão (2014). 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://almanaqu
evirtual.uol.com
.br/cinco-vezes-
irandhir-santos-
na-mostra-sp-
2014/ 

20-out 

acredito que o sentimento de culpa de uma 
classe média por uma ditadura militar e pela 
divisão, para lá de injusta, de renda está 

criando uma anestesia coletiva que impede que 
as idiotices e canalhices nos causem a revolta 
que merecem causar. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://propmark.
uol.com.br/mer
cado/50360:vou
-votar-no-aecio-
como-votaria-
na-marinaq 

21-out 

O Liverpool entrou em campo defendendo uma 
marca para lá de respeitável: ao lado do 

Chelsea, era o único time que havia feito ao 
menos três jogos diante do Real Madrid e nunca 
havia perdido. Mais que isso: podia se orgulhar 
de dizer que nunca tinha tomado um gol de 
Cristiano Ronaldo em cinco duelos em Anfield 
Road. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/45
0723_ronaldo-
fica-a-um-gol-
de-recorde-e-
espanta-
freguesia-do-
real-madrid-
contra-o-
liverpool 

21-out 

Nas imagens, a loirinha aparece para lá de 
sensual usando lingeries, vestidos curtinhos e 

fazendo pole dance, além de dançar de maneira 
bem quente ao lado de um modelo saradão.  Narração 

Legenda de 
Foto 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/post/4693
0/mulher-file-
divulga-novo-
clipe-
striptease.html 

21-out 

Nesta terça (21), em Manchester, Inglaterra, a 
excêntrica Lady Gaga teve um gesto pra lá de 
fofo e incentivador à todas as formas de amor 

e à erradicação de qualquer preconceito. 
A cantora já deixou mais que claro o quanto é 
uma defensora árdua dos direitos civis gays e, 
em seu última apresentação da artRAVE, Gaga 
promoveu um pedido de casamento entre dois 
homens.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/musicas/lady
-gaga-
incentiva-
pedido-de-
casamento-em-
seu-show 

21-out 

Uma mulher muito apaixonada resolveu fazer 
uma homenagem ao seu marido e para isso ela 
achou uma maneira pra lá de inusitada. 

Ela a própria mandou imprimir um outdoor com 
a sua foto e a seguinte legenda: 
“Olha só, José Carlos Fadelli tudo que um 
homem precisa, você tem em casa, quer mais o 
que? Sortudo!!” 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://sacizento.
bol.uol.com.br/b
log/?p=13157 

21-out 

Outubro está quase no fim, mas ainda tem muita 
brincadeira boa para as crianças no Shopping 
Villa Lobos, em São Paulo. Até o fim do mês, dá 
pra fazer arte por lá. E o mais bacana, junto de 
um personagem pra lá de especial – o garoto 

travesso que usa uma panela na cabeça, 
queridinho dos pequenos: o Menino 
Maluquinho. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/sh
opping-villa-
lobos-tem-
brincadeiras-e-
arte-para-os-
pequenos-ate-
o-fim-do-mes/ 

21-out 

A revista 'Sexy' divulgou as primeiras fotos 
sensuais da ex-BBB Clara Aguilar nesta quinta-
feira (23). As imagens, que foram feitas em Nova 
York pelas lentes do fotógrafo Terry Richardson, 
esbanjam a beleza e sensualidade da loira em 
poses para lá de quentes e ousadas.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/post/4699
0/revista-
divulga-fotos-
quentes-de-ex-
bbb-clara.html 

22-out 
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M.A.C convida Nasty Gal para lançar uma 
coleção de beauty pra lá de futurista 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/m-
a-c-convida-
nasty-gal-para-
lancar-uma-
colecao-de-
baute-pra-la-
de-futurista/ 

22-out 

A cantora Jennifer Lopez fez performances pra 
lá de incríveis no festival beneficente “We Day“, 

que foi apresentado por Selena Gomez. Além de 
Jennifer garantindo o sucesso da festa, Nick 
Jonas também estava presente. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/musicas/jenn
ifer-lopez-
performa-em-
evento-
beneficente 

22-out 

Um hotel completamente “fora da caixa”. Depois 
de Dubai, Londres, Bruxelas e Jacarta, chegou 
a vez de São Paulo receber o Pullman Artnight, 
evento que celebrou a a inauguração do 
Pullman Vila Olímpia, nesta quinta-feira, com 
uma turma pra lá de artsy. Com uma proposta 

inovadora, o hotel pretende integrar arte, design, 
lifestyle, gastronomia e hotelaria. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ho
tel-sem-
recepcao-e-
com-proposta-
inovadora-e-
inaugurado-em-
sp/ 

22-out 

Por mais jovem que vocês sejam, tentar se guiar 
pelo estilo dos alunos é um erro. Eles costumam 
ser para lá de informais e não devem servir 

como parâmetro. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://chic.uol.c
om.br/b/como-
usar/pagina/8 23-out 

O problema reacendeu a polêmica no mundo do 
MMA e volta à pauta essa semana. Afinal de 
contras, um companheiro de Barão tem uma 
missão para lá de importante no próximo 

sábado, mas, antes, precisa vencer a balança. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/45
1752_sem-
dificuldade-
para-perder-
peso-jose-aldo-
usa-mesmo-
procedimento-
que-barao-
para-bater-
658kg-na-
pesagem-oficial 

23-out 

Em sua lanchonete pra lá de gastronômica, o 

chef Felipe Bronze serve sua versão do clássico 
à carbonara. O carbonara oro tem como base 
spaghettini fresco e, como cobertura, ovo 
caipira, espuma de parmesão e linguiça 
artesanal substituindo a pancetta (R$ 39). 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://basilico.u
ol.com.br/5541-
artigos-
MACARRAO-
TAMBEM-TEM-
DIA 

23-out 

O gol foi extremamente ousado, mas o discurso 
é pra lá de humilde. O golaço de letra de fora 

da área e no ângulo de Erik Lamela não subiu à 
cabeça do jogador. Após o tento e a vitória do 
Tottenham sobre o Asteras por 5 a 1, o atleta 
disse que pensou apenas em marcar e que o 
estilo do chute foi apenas o mais eficaz para o 
momento. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/esporte
/2014/10/24/la
mela-admite-
que-golaco-de-
letra-foi-o-mais-
bonito-da-
carreira.htm 

23-out 
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Barba grande, ruiva, corpo com várias tatuagens 
e um visual pra lá de extravagante. E, com a 

língua muito afiada como sempre. Mal chegou 
ao Brasil, o irlandês Conor McGregor já se 
sentiu uma das principais estrelas do UFC 179, 
que será realizado no sábado, no Rio, e não 
economizou nas suas sarcásticas palavras. Narração 

Notícia ou 
Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/mma/
ultimas-
noticias/2014/1
0/24/irlandes-
chama-aldo-de-
fraco-diz-que-
arrancara-sua-
cabeca-e-e-
vaiado-no-
rj.htm?app=uol-
generic&platafo
rma=ipad 

23-out 

Pra lá de chata! Parece a dona da verdade, com 

suas filosofias de mega moderna mulher! Me 
poupe dona! 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://viagem.uo
l.com.br/guia/gu
atemala/guate
mala/roteiros/g
aby-amarantos-
adorou-os-
mercados-
coloridos-da-
cidade-da-
guatemala/inde
x.htm 

24-out 

Somando isso a personagens que vivem 
situações vistas muitas vezes antes e a um 
drama familiar também pra lá de conhecido, 

pouca coisa parece estimular. Mas eis que uma 
coisa consegue fazer toda diferença: mesmo no 
meio de tanta falta de criatividade e clichês, 
Robert Downey Jr (“Homem de Ferro”) e Robert 
Duvall (“Jack Reacher: O Último Tiro”) pegam o 
filme pela mão e o levam onde bem entendem. 
A prova concreta de que boas atuações podem 
sim fazer um filme. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://pipocamo
derna.virgula.u
ol.com.br/robert
-downey-jr-e-
robert-duvall-
valorizam-
julgamento-de-
o-juiz/345245 

24-out 

Acho que seria bom se algum político, artista ou 
intelectual brasileiro assumisse postura 
semelhante à de Thoreau. Desse ponto de vista, 
dar apoio a Aécio ou a Dilma, ao PSDB ou ao 
PT/PMDB, seria dar apoio à desonestidade e à 
truculência que constituem a campanha de 
ambos. Afinal, dos dois lados existem acordos 
com políticos desonestos, doadores de 
campanha para lá de suspeitos (há quem diga 

que há caixa dois proveniente do desvio de 
recursos públicos), propagandas eleitorais 
mentirosas e uma falta de integridade intelectual 
acachapante. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/ilu
strada/2014/10/
1537741-
opiniao-nem-
aecio-nem-
dilma-eu-fecho-
com-
thoreau.shtml 

25-out 

A fase realmente não está boa para Mario 
Balotelli no Liverpool. Ainda sem marcar pelo 
clube inglês, o atacante italiano viu uma 
campanha para lá de inusitada na entrada do 

estádio Anfield antes da partida contra o Hull 
City. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://uolesport
e.blogosfera.uol
.com.br/2014/1
0/26/empresa-
promove-troca-
de-camisas-de-
balotelli-pelas-
de-idolo-do-
liverpool/ 

25-out 
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A animação Crumpets conta a história de uma 
família meio “diferente” e gigantesca, que vive 
em uma casa para lá de estranha. Até os 

adultos são meio doidinhos e têm hábitos 
curiosos! As aventuras são narradas por 
Pequeno, o caçula da family, que sempre tenta 
fazer com que tudo saia do seu jeito, brigando 
pela atenção dos pais numa casa com mais de 
50 irmãos. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://atrevidinh
a.uol.com.br/ta
g/estreia/ 

26-out 

O russo de 33 anos não sabe o que é perder 
desde abril de 2012. Desde então, são quatro 
vitórias seguidas, sendo a última neste ano. Em 
2013 o russo optou por não lutar. Seu cartel 
registra 15 vitórias, oito derrotas e um empate.  
Nesse histórico, Bal já venceu um brasileiro, 
Mario Sartori, por nocaute em 2011. Já Cairo 
Rocha tem um cartel de 11 vitórias e quatro 
derrotas. Dos últimos oito combates, Rocha 
levou a melhor em sete, sendo todas essas por 
nocaute ou finalização. Em 2014, Cairo lutou 
três vezes e venceu em duas. Só perdeu para 
Will Galvao. Esse duelo duelo que promete ser 
pra lá de equilibrado! O XFCi 7 terá 

apresentação de Lucilene Caetano, narração de 
Marcelo do Ó e comentários de Fernando 
Navarro. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://www.rede
tv.uol.com.br/es
portes/xfc/notici
a/662571/xfci-
7-saiba-tudo-
sobre-cairo-
rocha-versus-
sergei-bal.html 

26-out 

Nem só de modelos vive a série ‘Towel Series” 
de Mario Testino. Depois de Karlie Kloss, Cara 
Delevingne e Kate Moss, a convidada da 50ª 
foto da série foi a atriz Keira Knightley, que 
posou com seu rosto pra lá de marcante e nada 

além de toalhas pelo corpo. Além de Miley Cyrus 
e Laura Neiva, Keira é a segunda não modelo a 
estrelar fotos da série. E que beleza, hein? 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/kei
ra-knightley-
acaba-de-fazer-
parte-da-towel-
series-de-
mario-testino/ 

26-out 

Imagem em caixa de leite deixa escapar figura 
pra lá de constrangedora 

Narração Manchete 

http://tnh1.ne10
.uol.com.br/noti
cia/curiosidade
s/2014/10/28/3
11150/imagem-
em-caixa-de-
leite-deixa-
escapar-figura-
pra-la-de-
constrangedora 

27-out 

COS se une a coletivo de artistas para criar obra 
pra lá de cool no Palais de Tokyo 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/co
s-se-une-a-
coletivo-de-
artistas-para-
criar-obra-pra-
la-de-cool-no-
palais-de-tokyo/ 

27-out 

Depois de Jane Fonda e Julianne Moore, é a vez 
da atriz Helen Mirren estampar a propaganda 
dos novos produtos anti-idade da L’Oréal Paris. 
Aos 69 anos e com uma juventude pra lá de 
preservada, ela será pelos próximos dois anos 

a embaixadora da linha Age Perfect. Beleza 
pura! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/de
pois-de-jane-
fonda-e-
julianne-moore-
helen-mirren-e-
embaixadora-
da-loreal-paris/ 

27-out 
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Um lance pra lá de inusitado quase levou um 

árbitro Antonio Sacristan a nocaute na Liga 
ACB. Ele acabou “marcado” (literalmente) por 
uma bolada no rosto do armador Sérgio Llul, do 
Real Madrid. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://bandsport
s.band.uol.com.
br/comentarista
/100000716957
/100000678 

27-out 

Embora a realeza não passeie mais pela cidade, 
a confeitaria vive cheia e continua famosa pelos 
biscoitos de amêndoa que exibe no balcão, os 
em formato de leque, vendidos em caixas 
decoradas, e pelo menu para lá de 
reconfortante. Narração 

Notícia ou 
Reportagem  

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/entrete
nimento/2014/1
0/29/restaurant
es-antigos-
retratam-um-
brasil-de-
tempos-
atras.htm 

28-out 

Sites de leilões em geral são um lugar para 
usuários conseguirem boas ofertas de itens de 
difícil acesso ou raros. Mas alguns anunciantes 
no eBay ofertam itens para lá de bizarros e 

muito além da nossa imaginação. Entre eles, 
uma carta de Einstein sobre Deus, roupas de ex-
namorado, mão de sobrinha em casamento e 
até mesmo um pote com... pum. 

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://tecnologia
.uol.com.br/noti
cias/redacao/20
14/10/29/britani
co-oferece-
encontro-com-
sua-irma-no-
site-de-leiloes-
ebay.htm 

28-out 

No documentário, o acervo da exposição é 
apresentado por convidados pra lá de 
descolados, como Jarvis Cocker (líder da 

banda Pulpr) e o estilista japonês Kansai 
Yamamoto, autor de vários figurinos lendários 
do rock star. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/cultura/17871/
documentario-
sobre-david-
bowie-chega-
ao-brasil/ 

28-out 

Na disputa do pop, Jennifer Lopez divulga foto 
pra lá de sensual na web 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://virgula.uol
.com.br/musica/
pop/na-disputa-
do-pop-jennifer-
lopez-divulga-
foto-pra-la-de-
sensual-na-
web/ 

28-out 

os Clippers pretendem avançar mais do que 
aquilo que têm feito nos últimos anos. Mais do 
que a franquia, quem precisa dar essa resposta 
positiva também é Chris Paul, que até hoje só 
venceu duas séries de playoffs em sua carreira. 
Para alguém considerado (justamente) o melhor 
armador da NBA em atividade, colocar 
resultados em um currículo repleto de atuações 
geniais e números assombrosos é pra lá de 
recomendável. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://balanaces
ta.blogosfera.u
ol.com.br/2014/
10/29/sob-
nova-direcao-
clippers-mira-
salto-de-
qualidade-no-
oeste-agora-
vai/ 

28-out 
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E o apito-amigo também resolveu passear hoje 
pelo Mineirão. E, por incrível que pareça, não foi 
para ajudar o Cruzeiro. A Raposa, na verdade, 
acabou operada pela arbitragem na partida 
diante do Santos. No início do segundo tempo, 
Ricardo Goulart marcou um gol para lá de legal, 

mas que foi anulado pelo bandeira. O pior é que 
esse gol fará MUITA falta ao Cruzeiro, pois 
sabemos que na Vila Belmiro é difícil segurar o 
Peixe, hein? 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://blogmilton
neves.bol.uol.c
om.br/blog/201
4/10/30/assim-
como-em-80-e-
em-81-apito-da-
uma-maozinha-
para-o-fla-
bater-o-galo-
mas-ainda-nao-
acabou-viu-
cruzeiro-
consegue-
vitoria-simples-
sobre-o-santos-
e-sofrera-com-
a-pressao-da-
vila-b/ 

29-out 

Após os dois ensaios fotográficos pra lá de 
sensuais, Nick Jonas já mostrou que é, sim, o 

novo ícone sexual do momento. Em entrevista 
concedida à revista Now, após a solicitação de 
repórteres, Nick fez um tutorial, em vídeo, de 
“como segurar o volume da cueca”, se é que 
vocês nos entendem… 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/novidades/fa
mosos/nick-
jonas-ensina-
como-segurar-
o-volume 

29-out 

Nesta quinta-feira, 30, tem festa de Halloween 
no Gràcia Bar. A comemoração acontecerá 
durante a noite Rock’n Tapas e contará com a 
Banda Augusta, que promete agitar todo muito 
ao som de muito Rock’n’Roll. A casa criou um 
drink especialmente para a data, chamado 
Chupito Cerebrito, que é um shot com licor de 
pêssego, baileys e grenadine. E aí, vai perder 
essa festa pra lá de horripilante? Não dá, 

hein?! 

Descrição Anúncio 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/agenda/bare
s/festa-
halloween-
gracia-bar 

29-out 

A cantora espanhola Nalaya fará show em 
dezembro no Clube Metrópole. Com uma voz 
para lá de poderosa ela desembarca no Recife 

e traz o seu carisma e energia contagiantes. A 
data da apresentação ainda não foi divulgada, 
mas a produtora Maria do Céu já está acertando 
todos os detalhes. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/so
cial1/tag/boate/ 

30-out 

As amigas Bianca Brandolini, Eugenie Niarchos 
e Noor Fares também aproveitaram o Halloween 
para se jogar em uma festa em Londres, nessa 
quinta-feira. Com fantasias de bruxas pra lá de 
macabras, as moças publicaram cliques da 

noite dos mais divertidos. Bianca, de casaco de 
pele preto e branco, usou look completo 
Giambattista Valli. Ficou um charme! 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/bia
nca-brandolini-
e-eugenie-
niarchos-se-
jogam-no-dia-
das-bruxas/ 

30-out 

 Coven para designar a bruxa que consegue 
dominar as 7 maravilhas - poderes pra lá de 
especiais. Ou simplesmente entenda-se a 

bruxa mais bitch and poderosíssima do pedaço. 
A nata do mundo das trevas. É mole ou quer 
mais? Se sim, tudo bem, eu te dou então. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://jovempan.
uol.com.br/blog
s/vitrine/dicas/b
ehold-our-next-
supreme.html 

30-out 
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O brasileiro tem um cartel de respeito, com 13 
vitórias e duas derrotas. 'Puro Osso' vem de três 
vitórias seguidas. Neste ano, ganhou os dois 
combates que disputou. Jamais foi nocauteado 
ou finalizado. Abiltarov registra no histórico 16 
vitórias e quatro derrotas. Ele perdeu pela última 
vez em agosto de 2013 e vem de seis triunfos 
seguidos (sendo quatro nocautes). Um lutador 
pra lá de perigoso. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://www.rede
tv.uol.com.br/es
portes/xfc/notici
a/664112/xfci-
7-saiba-tudo-
sobre-allan-
puro-osso-
nascimento-e-
ruslan-
abiltarov.html 

31-out 

A época de Festas Juninas já chegou e com ela 
vieram as comidas pra lá de gostosas! 

Aprenda a fazer uma salada de pinhão com 
tomate seco e arrase no cardápio do arraial. Narração 

Legenda de 
Foto 

http://revistaviv
asaude.uol.com
.br/nutricao/rec
eita-de-salada-
de-pinhao-com-
tomate-
seco/2647/ 

1-nov 

Confiante no potencial do jogador, ele chegou a 
conseguir uma transferência que poucos 
atleticanos devem se recordar. Em 2010, Bruno 
Henrique defendeu o Atlético-MG por três 
meses. Uma passagem para lá de obscura de 

apenas quatro jogos durante a Copa do Brasil 
Sub-23, torneio criado pela Traffic.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/futeb
ol/ultimas-
noticias/2014/1
1/03/novo-
heroi-do-
corinthians-ja-
passou-
despercebido-
aos-olhos-de-
luxemburgo.ht
m 

2-nov 

Destaque da lista dos fashions DJs, Johnny 
Luxo é um dos mais requisitados e badalados de 
todo o Brasil. Sempre reinventando seu estilo, o 
disc jockey começou a carreira na noite 
paulistana como host de uma das baladas mais 
fervidas da década de 1990. Da porta para a 
pista, atualmente é residente de festas nas 
casas Club Yacht, Lions, Cine Joia e A Lôca. 
Sempre chama a atenção pelo seu acervo de 
roupas e acessórios para lá de criativos. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://vivabem.b
and.uol.com.br/
tops/perfil/johnn
y-luxo 

2-nov 

pura mentira de ambas. óculos escuro que vive 
na cara dessas pessoas é para disfarçar 
olheiras. e convenhamos, óculos escuros em 
ambientes fechados e de pouca luz é para lá de 
cafona!!! essa de que as luzes são agressivas é 

uma das respostas mais tolas que já li. Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://mulher.uo
l.com.br/moda/
noticias/redaca
o/2014/11/04/fa
shionistas-
explicam-por-
que-estao-
sempre-de-
oculos-escuros-
nos-
desfiles.htm 

3-nov 

Abaixo, veja alguns dos melhores vídeos 
produzidos pelas empresas aéreas. No primeiro 
deles, quem comanda as dançantes explicações 
dentro da aeronave é Richard Simmons, um 
astro das aulas de malhação televisionadas nos 
Estados Unidos. No segundo vídeo, da Delta 
Airlines, repare na quantidade de referências à 
cultura pop dos anos 80, que vão de ALF, O 
Eteimoso, a cortes de cabelo pra lá de 
esquisitos. Os vídeos estão em inglês, mas são 

extremamente didáticos.  

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://viagem.uo
l.com.br/noticia
s/2014/11/04/m
odelos-de-
biquini-e-
dancarinos-
ensinam-
normas-de-
seguranca-em-
voos.htm 

3-nov 
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Após uma cobrança de falta de Messi, Bartra 
brigou pela bola com o goleiro Cilessen, cruzou 
para o meio e encontrou o argentino livre para, 
de cabeça, em uma jogada para lá de estranha, 

abrir o marcador aos 35 minutos do primeiro 
tempo. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/futeb
ol/campeonatos
/liga-dos-
campeoes/ultim
as-
noticias/2014/1
1/05/barcelona-
bate-ajax-e-se-
classifica-na-
liga-em-noite-
historica-para-
messi.htm 

4-nov 

Confira a galeria de produtos indicados para 
cuidar dos grisalhos e visuais de famosos para 
lá de inspiradores... Descrição 

Postagem 
em Blog 

http://www2.uol.
com.br/cabelos/
cabelos/cinza_l
uxo.html 

5-nov 

Em 2004, o filme "Meninas Malvadas" tornou-se 
um sucesso de bilheteria entre o público 
adolescente. Contando a história de um popular 
grupo de garotas do ensino médio, a trama 
alavancou a fama das atrizes protagonistas e foi 
um divisor de águas na carreira de cada uma, 
mas, dez anos depois, por onde elas andam? A 
revista gringa Entertainment Weekly reuniu o 
time de estrelas para um ensaio fotográfico para 
lá de nostálgico. 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/entretenime
nto/2014/11/06/
por-onde-
andam-as-
atrizes-do-
filme-meninas-
malvadas-de-
2004.htm 

5-nov 

Joyce Pascowitch recebeu convidados pra lá de 
especiais na quarta edição do Lado B, nesta 

quinta-feira, na Casa Glamurama. Uma turma 
de glamurettes veio acompanhar um papo 
descontraído com Victor Hayashida e Flavia 
Nogueira, fundadores da Scholl SS99, empresa 
de branding e comunicação especializada em 
moda. Durante a conversa, a dupla abordou 
novas formas de comunicação, a evolução da 
comunicação no mercado da moda e também 
sobre o Brand Anatomy, processo de criação 
que resgata a essência das marcas para 
desenvolver um lifestyle baseado em uma 
pesquisas de tendências de moda e 
comportamento. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/os
-highlights-do-
lado-b-evento-
que-agitou-a-
casa-
glamurama-
nesta-quinta/ 5-nov 

O Instagram preparou uma instalação pra lá de 
divertida na semana de moda paulistana, que 

acontece no Parque Cândido Portinari nesta 
semana. Trata-se da Gravity Room, um 
ambiente que simula um camarim sem 
gravidade.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ins
tagram-monta-
cenario-surreal-
na-semana-de-
moda-
paulistana/ 

5-nov 

Contribuição pra lá de preciosa do bravo Daniel 

Rienda para a série de miniaturas que o blog 
vem apresentando com uma frequência 
(infelizmente) muito menor que a desejada pelo 
blogueiro. Ele mandou a foto de sua BRM 
P160E, que Niki Lauda guiou no GP da Bélgica 
de 1973 para terminar em 5º lugar e marcar seus 
dois primeiros pontos na Fórmula 1. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://rodrigoma
ttar.grandeprem
io.uol.com.br/20
14/11/pequena
s-maravilhas-
brm-p-160e-
1973/ 

5-nov 

Rihanna tirou umas fotos para lá de sensuais, 

para uma edição da revista Esquire UK, e, claro, 
causou uma agitação no público que conferiu as 
fotos. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/novidades/fa
mosos/bastidor
es-sensual-da-
rihanna 

6-nov 
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O jogo inevitavelmente lembra aquela rodada 
final da Premier League 2011/12, quando 
AgÜero marcou o gol da vitória e do título no 
último lance do jogo. Uma partida pra lá de 
emociononante, que entrou para a história dos 

Citizens. Desta vez, porém, o jogo é na casa do 
Queens Park Rangers, o Loftus Road. O City 
vem de uma derrota em casa na Champions 
League no meio da semana, um resultado muito 
ruim para as pretensões internacionais do time. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://m.trivela.u
ol.com.br/fim-
de-semana-
tem-liverpool-e-
chelsea-
revivendo-um-
dos-momentos-
dramaticos-da-
temporada-
passada/ 

6-nov 

A semana foi para lá de complicada para o São 

Paulo. Viagem de ônibus de Criciúma até 
Florianópolis, de avião até São Paulo e depois 
até Guayaquil, com escalas em Lima e Quito. 
Volta para a capital paulista e embarque de 
novo, desta vez para Salvador.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/45
7321_apos-
semana-de-
perna-dobrada-
sao-paulo-
avisa-se-
cruzeiro-oscilar-
vamos-estar-ali 

8-nov 

Vitamina A (cenoura) + vitamina E (soja): Se 
uma vitamina sozinha é pra lá de benéfica à 

saúde, o que dizer de duas juntas? Pois é isso 
mesmo o que acontece: as propriedades 
nutricionais ganham uma força a mais. Com 
essa combinação, a vitamina A é mais bem 
absorvida pelo organismo, pois a vitamina E 
possui efeito antioxidante sobre os lipídios 
(gorduras) que a transportam. O resultado são 
olhos mais protegidos e sistema imunológico 
funcionando a todo vapor 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://revistaviv
asaude.uol.com
.br/nutricao/apr
enda-a-
combinar-os-
nutrientes/354/ 9-nov 

Baixo valor calórico, textura leve e muitos 
nutrientes. A abobrinha é um alimento pra lá de 
saudável. Aproveite para dar aquela enxugada 

com o nosso cardápio especial. Confira! 
Descrição 

Postagem 
em Blog 

http://dietaja.uol
.com.br/dieta-
da-abobrinha/ 9-nov 

E não foi só a TOPSHOP que fez um esforço 
extra para alavancar as vendas de final de ano: 
a Tory Burch acaba de divulgar sua coleção e 
campanha das peças dedicadas às festividades. 
Com uma mistura perfeita entre elegância e 
usabilidade, a linha chega com estampas pra lá 
de charmosas e jacquards italianos de cair o 

queixo. Para as fotos, a estilista decidiu clicar 
modelos queridinhas da marca, como Julia 
Hafstrom, Katyn Kryger e Tilda Lindstam, em 
clima de festa em casa, cheia de glamour. A 
coleção já pode ser encontrada e adquirida aqui. 
Chiqueira pura. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/tor
y-burch-lanca-
colecao-para-
quem-quer-
comemorar-o-
final-de-ano-
cheia-de-estilo/ 

10-nov 

Uma notícia para lá de surreal dominou as 

redes sociais nesta terça-feira, 11. Um chinês 
teria comprado 99 iPhones 6 para montar um 
coração com as caixas do telefone celular no 
chão e pedir sua namorada em casamento em 
Guangzhou, na China. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/novidades/en
tretenimento/chi
nes-compra-99-
iphones-6-para-
pedir-
namorada-em-
casamento 

11-nov 

A pimenta dá um toque a mais nos pratos, 
diminui o colesterol e ainda emagrece. Confira 
essa iguaria milenar em um cardápio pra lá de 
quente que faz eliminar até 2 kg em 48 horas! 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://dietaja.uol
.com.br/dieta-
da-pimenta/ 11-nov 
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a personagem, mãe da suposta filha de Debi, 
com um passado para lá de promíscuo, é uma 

grande piada com a própria atriz, diva nos anos 
80 e que hoje ostenta uma aparência que é 
apenas uma versão decadente dos dias de 
glória. E ela participa da brincadeira com muito 
bom humor. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://ambrosia.
virgula.uol.com.
br/critica-debi-
e-loide-2-
compensa-
falta-de-frescor-
com-o-carisma-
da-dupla/ 

12-nov 

Em cinco jogos da era Dunga, Neymar marcou 
sete vezes e transformou-se no quinto maior 
artilheiro da história da seleção com 42 gols. Na 
frente dele, só Zico (48), Romário (55), Ronaldo 
(62) e Pelé (77), clube para lá de seleto. Aos 22 

anos, ele tem uma chance real de bater os 
maiores atacantes da história do país, o que por 
si só já mostra o tamanho dele. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem  

http://esporte.u
ol.com.br/futeb
ol/ultimas-
noticias/2014/1
1/13/fase-de-
neymar-e-tao-
boa-que-
torcida-troca-
cai-cai-por-
protecao-ao-
craque.htm?ap
p=uol-
generic&platafo
rma=ipad 

12-nov 

São 12 jogos até aqui, três gols e uma 
assistência. Não são números para lá de 
expressivos, mas Crouch, que é um 

grandalhão que tem mais recusos récnicos do 
que parece, é um jogador bastante útil ao Stoke. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://trivela.uol.
com.br/peter-
crouch-
mostrou-que-
sabe-ter-bom-
humor-ate-
para-criticar-
fifa/ 

13-nov 

Durante uma viagem, Travis Lupher  conseguiu 
conseguiu gravar o momento em que sua filha 
estava para lá de emocionada enquanto 

assistia ao desenho The Chipmunk Adventura. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://topassada
.virgula.uol.com
.br/2014/11/14/
video-de-
menina-
chorando-em-
cena-
emocionante-
de-desenho-e-
a-coisa-mais-
fofa-que-voce-
vera-hoje-na-
internet/ 

13-nov 

A Escandinávia é uma grande produtora de 
música boa, não à toa o festival Dias Nórdicos 
tem crescido e, finalmente, chegado ao Brasil. 
São 2 dias (um foi ontem) com apenas bandas 
da Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia se 
apresentando, com uma seleção feita a dedo. A 
sexta é a vez do sueco Jay-Jay Johansson 
embalar a Choperia do Sesc Pompéia com 
vocais melancólicos, misturando em seu 
trabalho, o trip hop e electroclash com um blues 
moderno e urbano. É imperdível e o preço pra 
lá de acessível. É pra lá que a gente vai. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://chickenor
pasta.virgula.uo
l.com.br/2014/a
s-boas-do-final-
de-semana-em-
sao-paulo-14-
11/ 14-nov 
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O clima esquentou entre o ex-BBB Cássio 
Lannes e a candidata do Miss Bumbum, Ana 
Paula Souza, que representa o Distrito Federal. 
Os dois estavam em uma casa noturna em 
Búzios e chamaram atenção pela troca de 
carinhos e beijos pra lá de animados durante 

toda a noite. Em determinado momento, o ex-
BBB abusou da mão boba e beijou os seios de 
Ana Paula. Confira nas fotos a seguir 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://m.noticias
.bol.uol.com.br/f
otos/entretenim
ento/2014/11/1
6/clima-
esquenta-entre-
ex-bbb-cassio-
e-candidata-do-
miss-bumbum-
durante-festa-
em-buzios.htm 

15-nov 

Um dos árbitros começou a fazer uma dança 
para lá de maluca, com saltos estranhos e uma 

agilidade fora do comum. Tudo bem, não era um 
árbitro de verdade. Apenas um animador vestido 
como árbitro que começou a fazer a dança 
estranha. Mas foi engraçado, e melhor que 
muito mascote bobo por aí (não que o Phillie 
Phanatic, esse tem crédito eterno). 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://extratime.
uol.com.br/arbit
ro-faz-danca-
maluca-
durante-japao-
x-combinado-
da-mlb-pena-
que-era-de-
mentira/ 

16-nov 

Feras na direção de filmes publicitários e TV, 
elas estreiam em longas de ficção. Carolina 
Jabor, Vera Egito e Mini Kerti realizam o sonho 
do filme próprio e sinalizam uma invasão 
feminina – pra lá de charmosa – no cinema 

nacional. Para a edição de novembro da revista 
J.P elas responderam ao bate-bola abaixo. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/cin
ema-novo-bate-
bola-com-3-
cineastas-no-
primeiro-longa-
de-ficcao/ 

16-nov 

Está é a ultima semana do ciclo de Escorpião. A 
Lua está pra lá de minguante e sugere que a 

gente faça o balanço do quanto conseguimos 
avançar. Foi um ciclo de muitos desafios, com 
vários planetas fortes nos signos de Escorpião e 
Capricórnio, os mais exigentes, duros e realistas 
do zodíaco. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/se
mana-de-
reflexao-com-o-
fim-do-ciclo-de-
escorpiao-
confira-a-
previsao/ 

16-nov 

Uma gravação publicada pela americana 
Jessica Erickson mostra uma situação pra lá de 
inusitada: um gato com medo de um pequeno 

rato de estimação.  

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://www.rede
tv.uol.com.br/jor
nalismo/portaljo
rnalismo/Noticia
.aspx?118,4,66
9177,200,Video
-mostra-gato-
com-medo-de-
rato-assista 

16-nov 

Mickey Mouse, o ratinho mais querido do 

cinema completa 86 anos de vida – e foram 

anos para lá de bem vividos, obrigada! 
Narração 

Legenda de 

Vídeo 

http://portaltagit

.ne10.uol.com.b

r/cultura/17980/

vida-longa-ao-

mickey-mouse/ 

17-nov 

O jogo parecia garantido. Só parecia. Aos 28 
minutos, Weimann recebeu dentro da área e 
acabou derrubado em um carrinho para lá de 
infantil em Oscar. O juiz marcou a penalidade, 

e o zagueiro Dragovic bateu com categoria para 
deslocar Diego Alves e deixar tudo igual. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/46
0267_brasil-
joga-mal-e-
toma-primeiro-
gol-mas-
novato-salva-
100-de-dunga- 

17-nov 



141 
 

Ela atende muito homem “pra lá de 
importante”. Um deles, que na frente das 

câmeras paga de machão, é outro atrás da porta 
onde se lê “depilação” (outra especialidade 
dela). 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://revistatrip.
uol.com.br/revis
ta/238/reportag
ens/profissao-
ouvir.html 

17-nov 

O período de reconstrução pós-Copa também 
não foi dos melhores: três vitórias e três 
derrotas. Para fechar o ano, um revés para lá 
de emblemático, praticamente uma passagem 

de bastão: 1 a 0 para a Alemanha, atual campeã 
do mundo. E a derrota ainda levou pelo ralo 
duas marcas históricas espanholas. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/46
0460_um-2014-
para-esquecer-
espanha-deixa-
de-ser-a-
melhor-perde-
recordes-e-
busca-
esperanca 

18-nov 

Mirella Penteado, editora: “Ray Charles 
sexualizou a música gospel em uma época pra 
lá de careta, escandalizou, mas acabou 

colocando todo mundo pra dançar – até hoje. 
Ícone!” Narração 

Legenda de 
Vídeo 

http://glamuram
a.uol.com.br/no
-dia-da-
consciencia-
negra-uma-
playlist-
especial-com-
musica-black-
play/ 

19-nov 

Mercedes pra lá de exclusiva: Modelo 

conversível da montadora alemã trocou de 
nome e, na versão 2015, será chamado de SL 
400 

Descrição Manchete 

http://jconline.n
e10.uol.com.br/
canal/veiculos/n
oticia/2014/11/2
0/mercedes-
pra-la-de-
exclusiva-
157060.php 

19-nov 

No dia da Consciência Negra, uma homenagem 
a 5 musas pra lá de estilosas 

Descrição 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/no
-dia-da-
consciencia-
negra-uma-
homenagem-a-
5-musas-pra-la-
de-estilosas/ 

19-nov 

A atriz Jessica Simpson contribui com um 
segredinho de beleza pra lá de esquisito. Ela 

deixa os peixinhos se alimentarem da pele 
morta dos seus pés. Mas até que dizem por ai 
que é bom, os pés ficam lisinhos. 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/so
cial1/2014/11/3
0/esquisitices-
de-beleza-das-
famosas/ 

19-nov 

A onda global de apetite por risco 
desencadeada pelo corte de juros na China e a 
formação de uma equipe econômica para o 
segundo mandato da presidente Dilma Rousseff 
ao gosto do mercado financeiro derrubaram os 
juros futuros nesta sexta-feira na BM&F. Acenos 
de uma política econômica ortodoxa, com um 
plano de ajuste fiscal crível, e liquidez externa 
farta tornam as taxas locais, que embutem 
prêmios de risco muito elevados, para lá de 
atraentes.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://economia.
uol.com.br/notic
ias/valor-
online/2014/11/
21/taxas-
futuras-caem-
com-
expectativa-da-
nova-equipe-
economica-e-
china.htm 

20-nov 
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Pesando 1.290 kg – são 80 kg a menos que a 
458 Italia – e a força do propulsor gerenciada por 
um câmbio de sete velocidades e dupla 
embreagem, o modelo sai da inércia e atinge os 
primeiros 100 km/h em apenas 3 segundos – 0,4 
a menos que a 458 Italia. Já o zero a 200 km/h 
demora 9,1 segundos. Para dar toda essa 
performance ao carro, a marca italiana trabalhou 
em conjunto com o renomado estúdio 
Pininfarina. Mas tudo tem um preço. E para os 
interessados no Brasil, o valor é para lá de 
salgado: para ter um desses na garagem, é 

preciso desembolsar nada menos do que R$ 2,3 
milhões. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://motordrea
m.uol.com.br/n
oticias/ver/2014
/12/04/teste-
ferrari-458-
speciale-abuso-
de-poder 

20-nov 

Para Mauro, 'Valdívia é pra lá de 
superestimado': 'Em terra de cego, quem tem 

um olho é rei' 

Narração Manchete 

http://espn.uol.c
om.br/video/46
1194_para-
mauro-valdivia-
e-pra-la-de-
superestimado-
em-terra-de-
cego-quem-
tem-um-olho-e-
rei 

20-nov 

A tradicional torta de maçã, apfelstrudel, é tão 
macia que o garfo afunda. Segundo Cristina o 
segredo é quanto mais esticar a massa mais ela 
ficará delicada. 
Como são muitas as tradições alemãs 
oferecidas pelo Fleischer Gourmet, minha dica é 
curtir o Fleischer de varias vezes, de preferência 
com cerveja germânica pra lá de gelada. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://blog.tnh1.
ne10.uol.com.b
r/nidelins/2014/
11/21/sabor-
alemao-na-
pajucara-e-dos-
bons/ 

20-nov 

Seu Lunga era conhecido por respostas para lá 
de ‘ignorantes’, mas engraçadas  

 
 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://tribunado
ceara.uol.com.b
r/noticias/cotidi
ano-2/seu-
lunga-o-
homem-mais-
ignorante-
brasil-morre-
aos-87-anos/ 

21-nov 

Depois de uma semana intensa, com duas roças 
e a eliminação de Débora Lyra e Bruna Tang, os 
peões puderam se divertir em um festa inspirada 
no cinema na última sexta-feira (21). A noite 
começou com uma sessão para lá de especial, 

com cenas dos próprios participantes do reality 
sendo exibidas na telona com direito a pipoca e 
tudo. Os figurinos e cenários escolhidos 
deixariam qualquer cinéfilo mais que satisfeito. 
A entrada da festa teve até tapete vermelho. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-noticias/a-
fazenda-
7/2014/11/23/fe
sta-foi-
marcada-por-
reaproximacao-
de-leo-porre-
de-andreia-e-
xixi-de-helo.htm 

22-nov 

A única surpresa foi pela forma que o filipino 
conquistou a vitória, com um verdadeiro 
massacre para cima do norte-americano Chris 
Algieri. Bem verdade que o triunfo só veio na 
decisão dos jurados. Mas foi uma decisão para 
lá de unânime: 119-103, 119-103 e 120-102. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/46
1562_sera-que-
agora-vai-
pacquiao-
atropela-
americano-e-
se-diz-pronto-
para-
mayweather 

22-nov 
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Era uma vez uma empresa. Uma empresa de 
mídia, que engloba redação de quatro veículos 
diferentes, quatro sites. Cada um deles tem sua 
característica. Tem a turma que só fala de 
tecnologia e ciência, tem o pessoal metido a 
americanizado, tem a galera do videogame. E 
tem um grupo descolado que fica assistindo 
futebol o dia inteiro, ganha salários milionários e 
ainda tem uma social para lá de agitada (se 

você não percebeu, estamos falando de nós da 
Trivela. E também estamos mentindo 
descaradamente). Por causa dessa nossa vida 
fictícia de glamour, despertamos a inveja de 
nossos colegas de trabalho. Caso do pessoal do 
Kotaku, vulgo “a turma dos games”. Eles acham 
que só porque jogam GTA antes dos meros 
mortais já dominam tudo o que envolve um 
console e um joystick, mesmo que seja para 
jogar Fifa 15. Convenhamos, jogos de esportes 
têm uma dinâmica própria, e é preciso ter a 
malandragem do campo para vencer. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://trivela.uol.
com.br/mundiali
to-trivela-x-
kotaku-de-fifa-
15-hora-de-
botar-uma-
galera-dos-
games-em-seu-
devido-lugar/ 

23-nov 

Agora, ele volta ao cenário musical com a 
música “Uptown Funk!”, parceria para lá de 
divertida com seu parceiro -e amigo- Bruno 

Mars. A canção é o carro-chefe de seu novo 
disco, que deve ser lançado até o fim de janeiro. 
O clipe, que flerta com uma pegada de televisão 
oitentista, mostra os músicos e banda dançando 
por um bairro de Nova York. Impossível ficar 
parado. Play! 

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://glamuram
a.uol.com.br/qu
eridinho-de-lily-
allen-mark-
ronson-esta-de-
volta-com-sua-
carreira-solo/ 

23-nov 

o visual meio “bronco” nada tem a ver com a 
mentalidade dessa turma. Tecnológicos e 
moderninhos, espere por tatuagens e uma 
mochila cheia do que há de mais moderno em 
gadgets. Botas Timberland e um gosto musical 
pra lá de indie completam o lumberssexual. 

Uma estética hiper masculina, com cara de 
lenhador e jeitinho de hipster. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/lifestyle/20223
/cara-de-
lenhador-jeito-
de-hipster-
conheca-o-
lumberssexual/ 

23-nov 

De férias na Costa Rica, apresentadora 
Fernanda Gentil mostra tatuagem pra lá de 
ousada. Apresentadora do Globo Esporte 

mostrou o desenho em postagem na rede social 
Instagram 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://acritica.uo
l.com.br/craque
/Costa-Rica-
Fernanda-
Gentil-
tatuagem_0_12
54474584.html 

23-nov 

Hoje, 25/11, é comemorado o Dia Nacional do 
Doador de Sangue. Aproveitando a data, a Cruz 
Vermelha lançou uma campanha para lá de 
simples: doe um tweet! Utilizando a rede social, 

você pode ajudar na conscientização sobre a 
importância da doação de sangue. Vai tuitar 
algo e sobrou caracteres? Adicione o link da 
campanha no final da mensagem e incentive 
seus seguidores a se cadastrarem no Clube 25, 
iniciativa da Cruz Vermelha que ajuda a 
abastecer os hemocentros pelo mundo. 
Simples, não? 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/lifestyle/20235
/use-o-twitter-e-
ajude-a-cruz-
vermelha-na-
campanha-
pela-doacao-
de-sangue/ 

24-nov 
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Um banquete comme il faut no mar de Paraty. 
Essa é a ideia do Gastromar, projeto de Lauretta 
da Martinica e da chef  Gisela Schmitt. Tudo 
começa no barco Sem Pressa de Miguel 
Borges, marido de Gisela, uma típica traineira 
de madeira no melhor estilo de Paraty. Lá, a 
dupla recebe em alto mar com almoços para lá 
de especiais, com direito a aula de culinária a 

bordo. Nada de torradinhas com patê e sim 
peixes e crustáceos frescos preparados pelas 
experts. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ga
stromar-e-
banquete-
chiqueria-al-
mare-em-
paraty-vem-
saber/ 

24-nov 

Uma das novidades da montadora Kia será o X-
Car, um Sorento conceito para lá de 
personalizado que promoverá o Australian 

Open, famoso torneio de tênis em Melborne, na 
Austrália. Para tal ação, ela se juntou à 
produtora de filmes 20th Century Fox, que 
lançará o longa “X-Men: Dias de um Futuro 
Esquecido” no próximo ano. Como garoto 
propaganda, a Kia utilizará o tenista Rafael 
Nadal como parte do elenco do comercial — 
acompanhado do carro, ele salvará o Grand 
Slam australiano do ataque de sentinelas. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://revistafull
power.uol.com.
br/2014/11/nov
o-sorento-
promovera-
filme-x-men-e-
torneio-de-
tenis/ 

24-nov 

Depois de dois anos fazendo sucesso entre os 
meninos, a Versace se prepara para lançar a 
versão feminina do perfume Eros. Batizada Eros 
Pour Femme, a fragrância chega com 
campanha poderosa: a hypada dupla Mert & 
Marcus clicou Lara Stone em um sexy vestido 
drapeado e uma locação pra lá de paradisíaca 

no Reino Unido. O perfume é conhecido por 
suas notas de limão e tons de jasmim, já a 
versão feminina conta ainda com notas de 
sândalo e peônia e deve chegar às lojas na 
segunda semana de dezembro. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/u
m-dos-hits-da-
versace-
perfume-eros-
ganha-versao-
feminina/ 25-nov 

Os jogadores do Sevilla devem ter percebido 
que não eram bem-vindos a Roterdã. Assim que 
entraram no gramado do estádio De Kuip para 
uma partida da Liga Europa, viram um enorme 
painel se sobrepondo aos torcedores do 
Feyenoord. E uma imagem para lá de hostil: o 

retrato de uma batalha naval da Guerra dos 
Oitenta Anos, que marcou a independência dos 
Países Baixos, de população protestante, da 
Espanha católica nos séculos 16 e 17. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://trivela.uol.
com.br/torcida-
feyenoord-vira-
um-painel-com-
guerra-naval-
holanda-x-
espanha-antes-
de-jogo-com-
sevilla/ 

26-nov 

O cena fashion de Florença acaba de ganhar 
uma nova integrante pra lá de estilosa. Depois 

da Margiela, UNIQLO e Versace, é a vez da 
inglesa Margaret Howell abrir seu espaço por lá. 
Situado no novo centro comercial da cidade, 
perto das belas paisagens do rio Arno, a loja foi 
construída dentro de um prédio histórico da 
região e segue, internamente, o padrão de 
arquitetura minimal das lojas de Howell pelo 
mundo. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/m
argaret-howell-
leva-seu-
minimalismo-
chique-para-as-
ruas-de-
florenca/ 

26-nov 
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O pernambucano ficou em quadra por 12 
minutos e terminou com dois pontos, duas 
assistências e um rebote, sendo pouco 
envolvido no ataque dessa vez. O resultado foi 
péssimo e deixa o time numa situação para lá 
de delicada no Grupo B, como lanterna e com 

um saldo de pontos grave. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem  

http://vinteum.bl
ogosfera.uol.co
m.br/2014/11/2
9/euroligado-
festa-madri/ 

28-nov 

Eco-friendly: separamos 5 marcas amigas do 
meio ambiente que têm produtos pra lá de 
lindos 

Argumentação 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://virgula.uol
.com.br/lifestyle
/eco-friendly-
separamos-5-
marcas-
amigas-do-
meio-ambiente-
que-tem-
produtos-pra-la-
de-lindos/ 

28-nov 

Alabama x Auburn é sempre um jogo para lá de 
empolgante. As duas universidades nutrem 

uma das maiores rivalidades esportivas dos 
Estados Unidos, o que torna o Iron Bowl em uma 
partida muito acirrada. Narração 

Notícia ou 
Reportagem 

http://extratime.
uol.com.br/reco
rde-alabama-x-
auburn-deixam-
tradicao-
defensiva-para-
tras-e-fazem-
jogo-de-99-
pontos/ 

29-nov 

*Desnecessário citar que no Brazil o descaso da 
empresa para com o ramo ‘motorsport’ é para lá 
de conhecido. No site oficial INEXISTE 

qualquer menção ao Brasileiro de Marcas ou 
mesmo aos times que, de forma heroica, 
aceleram os modelos Cargo nas provas da F-
Truck. E nem vou me estender sobre o fato de 
que nem mesmo o time que venceu o Rally 
Sertões 2014 na classe ‘Trucks’ tem destaque 
no site oficial da empresa… 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://rodrigoma
ttar.grandeprem
io.uol.com.br/20
14/12/ford-fora-
do-v8-
supercars/ 30-nov 

Essa onda de hotel fashion segue uma 
tendência que já se instalou em vários cantos do 
globo, de utilizar o irresistível apelo da moda 
para decorar, já que um e outro segmento estão 
sempre tão sintonizados. Sem falar que 
hospedar-se num quarto decorado por Karl 
Lagerfeld ou pela Tiffany é para lá de 
inspirador, né não? Pois o kaiser da Chanel pôs 

suas mãozinhas enluvadas na decoração do 
Schlosshotel, em Berlim, na Alemanha. J 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/viagem/16240
/hospedagem-
fashion-no-
brasil-e-no-
mundo/ 

30-nov 

Uma das novidades da montadora Kia será o X-
Car, um Sorento conceito para lá de 
personalizado que promoverá o Australian 

Open, famoso torneio de tênis em Melborne, na 
Austrália. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://revistafull
power.uol.com.
br/2014/page/2/ 1-dez 
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Já ouviu falar em sushi de ovo de codorna 
pochê? E sushi de salmão com azeite trufado? 
É com esses e outros ingrediente diferenciados 
que o restaurante Geiko-San atrai uma clientela 
pra lá de VIP. No disputado balcão, é comum 

esbarrar com os atores Eduardo Moscovis, 
Sergio Marone, os jogadores Kaká e Pato, além 
de Ronaldo Fenômeno e outras personalidades. 
Aberto há um ano no bairro dos Jardins, o 
japonês do Chef Fabrizio Matsumoto é também 
um dos mais requisitados de culinária nipônica 
para festas nas casas dos clientes famosos. 
Uma boa dica para este período do ano. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/gei
ko-san-e-point-
dos-
glamurettes-
que-curtem-um-
bom-japones/ 

1-dez 

A Frattina prepara o lançamento de uma coleção 
de Natal pra lá de especial: a Solitaire. As raras 

pedras reinam em composições únicas de 
alianças e brincos, tendo como particularidade 
as pedras solitárias e as alianças de diamantes 
usadas em datas especiais. Lindas! 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/col
ecao-de-natal-
da-frattina-
mistura-pedras-
raras-e-
diamantes-
confira/ 

1-dez 

Alguns modelos de alianças de casamento são 
tão elaborados que até dispensam o uso do anel 
de noivado, que muitas mulheres ganham na 
ocasião. A seguir, veja uma seleção de alianças 
com detalhes para lá de exuberantes. Na foto 

acima, aliança Cordage em ouro amarelo e 
branco 18k; da Poésie (www.poesie.com.br), 
por R$ 2.388 (unidade). 

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/entrete
nimento/2014/1
2/03/tatuagem-
e-opcao-de-
alianca-eterna-
para-noivos-
que-gostam-de-
inovar.htm 

2-dez 

Nesta quarta-feira (3), Geraldo Freire recebeu 
jornalistas da "velha guarda" para uma conversa 
para lá de informada. Aldo Paes Barreto, do 

Diario de Pernambuco, Ivan Maurício, secretário 
de Imprensa do Estado, e Francisco José, da 
Rede Globo Nordeste, estiveram no estúdio 
para lembrar as coberturas históricas, os erros e 
acertos cometidos e as perspectivas de futuro. 
Acompanhe o debate completo abaixo: 

Narração 
Legenda de 

Áudio 

http://radiojorna
l.ne10.uol.com.
br/noticia/2014/
12/03/debate-
conversa-de-
jornalistas-
36018 

2-dez 

Carol Castro esbanjou sensualidade durante 
uma sessão de fotos que realizou para uma grife 
de moda praia. A atriz mostrou sua ótima forma 
física ao posar com um biquíni vermelho e 
deixou sua tatuagem no abdômen à mostra. 
Recentemente, a morena chamou atenção dos 
seus fãs por aparecer para lá de sensual no 

ensaio feito para estampar a capa e recheio da 
edição de dezembro da revista 'Vip'. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/post/4872
2/carol-castro-
posa-de-
biquini-e-
mostra-boa-
forma.html 

2-dez 

Em 50 anos de congresso não fez nada pelo RS. 

Aliás, fez sim: quando governador do Estado 

atrasou os salários dos funcionários públicos. 

Até hoje foi o único governador que fez isso. Só 

lembrando: ele é do PMDB, partido que sempre 

que governou o RS só fez kaka. Esse mesmo 

senil senador construiu uma estrada a beira mar 

que não sei porque razão, passa bem próxima 

casa de veraneio dele no litoral gaúcho. Aliás, 

uma estrada prá lá de perigosa que por ser 

muito estreita já matou muita gente. 

Narração 
Comentário 

de Leitor 

http://noticias.u
ol.com.br/politic
a/ultimas-
noticias/2014/1
2/03/os-
parlamentares-
devem-ter-
reajuste-de-
salario-veja-
razoes-a-favor-
e-contra.htm 

3-dez 
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Principal destaque do Goiás na temporada 
2014, Erik ainda não sabe se permanecerá em 
Goiânia em 2015. Com dez gols no Campeonato 
Brasileiro e atuações para lá de convincentes, 

o atacante despertou o interesse de alguns 
clubes, que já fazem propostas pelo atleta. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/esporte
/2014/12/04/co
m-propostas-
destaque-do-
goias-deixa-
futuro-para- 

3-dez 

Em um esporte para lá de competitivo, a 

pessoa que atinge o título de campeão mundial 
de F1 – excessão feita à alguma falcatrua 
cometida – JAMAIS deveria ser descartada. 
Acho para lá de errado Button ficar sem cockpit 

na F1. #MundoInjusto. Tenho para mim que 
quanto mais campeões mundiais no ‘grid’… the 
more, the merrier! Sem falar no ‘status’ e poder 
de barganha junto à patrocinadores que uma 
equipe passa a angariar no momento em que 
ostenta um campeão mundial. Por outro lado e, 
de acordo com uma hoje ‘antiga’ edição da 
revista OnTrack, no inicio da temporada 2008, 
Ron Dennis ressaltou não sentir falta de Alonso. 
Palavras dele: ‘We don’t need him. Best of luck 
at his new team’ (referindo-se a Renault). As 
voltas que o mundo dá…Agora, notícia 
surpreendente mesmo seria ver o time de 
Woking anunciar o retorno de Barrichello. Não 
estou ironizando. Seria para lá de interessante 

ver como a dupla ‘Alonso/Barrichello’ se 
‘compartaria’ sob o comando de Ron Dennis. 
#Imaginando. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://victormarti
ns.grandepremi
o.uol.com.br/20
14/12/04/o-
futuro-de-
button/ 

3-dez 

Na tarde desta quarta-feira, 03, os 30 
candidatos ao concurso de beleza masculina 
‘Mister Pernambuco 2015’ produzido pelo 
empresário recifense Miguel Braga, receberam 
um almoço para lá de especial no Bar da Tripa, 

empreendimento com mais de 20 anos de 
existência em Petrolina, sertão do Estado. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://portalsg.n
e10.uol.com.br/
noticias/2014/1
2/04/candidatos
-ao-mister-
pernambuco-
2015-recebem-
almoco-de-
boasvindas-em-
petrolina-
5706.php 

3-dez 

A sertaneja Paula Fernandes está para lá de 
satisfeita com a sua boa forma. A gata postou 

em seu Instagram duas fotos de biquíni curtindo 
o dia de folga na última quinta-feira (4). 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/entrete
nimento/2014/1
2/05/paula-
fernandes-faz-
sucesso-na-
web-com-fotos-
de-biquini.htm 

4-dez 

A grade de shows do Mongaguá Fest Show, o 
maior festival de música do litoral paulista, traz 
uma dobradinha pra lá de especial neste 

sábado (6). O palco principal do evento recebe 
Mariana Fagundes, a voz feminina que tem 
surpreendido plateias de todo o Brasil. Descrição Anúncio 

http://porteirabr
asil.virgula.uol.c
om.br/index.ph
p/2014/12/mon
gagua-fest-
show-traz-
mariana-
fagundes-e-
lucas-lucco-
neste-sabado-
6/ 

5-dez 
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Sony comemora 20 anos de PlayStation com 
vídeo pra lá de nostálgico 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://m.trivela.u
ol.com.br/nos-
20-anos-
playstation-20-
jogos-de-
futebol- 

5-dez 

Considerado uma das atrações mais 
aguardadas do festival carioca Novas 
Frequências, o australiano Ben Frost fez uma 
apresentação para lá de perturbadora no 

último sábado (6). Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://www1.folh
a.uol.com.br/ilu
strada/2014/12/
1558941-ben-
frost-mostra-
turbilhao-
sonoro-que-faz-
tremer-sala-de-
show.shtml 

6-dez 

Já estamos em contagem regressiva para o 
Natal! Com decoração lúdica e interativa, o 
shopping Cidade Jardim promete um Natal para 
lá de mágico para seus clientes.  Descrição 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/sh
opping-cidade-
jardim-faz-
decoracao-de-
natal-ludica-
passa-la/ 

6-dez 

Não perca seu precioso tempo, Aline. Você está 
certa mas de nada adianta mostrar a realidade 
aos cegos pelo fanatismo político. Tão cegos 
que fazem questão de não ver. Misturam até os 
investimentos de uma EMPRESA de economia 
mista, a Petrobras, com os programas sociais 
(para lá de elogiáveis e elogiados 

mundialmente) do governo federal. Se, com 
isso, pretendem embasar suas críticas, provam 
apenas sua absoluta falta de argumentos. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/ja
mildo/2014/12/0
8/refinaria-
abreu-e-lima-
comeca-
produzir-
derivados-de-
petroleo/ 

7-dez 

Bola de latão. Brasileirão/14. A rápida maratona 
terminou com 859 gols (2,26 por jogo), menor 
número desde 1995. Um campeonato para lá 
de mequetrefe. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/post/466
648_raposa-e-
soberano-sao-
paulo-
monopolizam-
o-brasileirao-
de-pontos-
corridos 

7-dez 

Erika Januza posou para um ensaio fotográfico 
para lá de sensual 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/fotos/1122
6/erika-januza-
faz-ensaio-
sensual-
inspirado-em-
oxum.html 

7-dez 

Com todo mundo sentado na grama em um 
cenário pra lá de arrebatador, Caetano Veloso, 

Baby do Brasil, Otto e companhia participaram 
do Cantoria no Mirante, neste domingo, no 
Parque Penhasco Dois Irmãos. Com apenas 
400 convidados, o show trouxe Duda Louro e 
Dônica, a banda do Tom, o filho caçula de 
Caetano – que assistiu ao show sentado no 
canto esquerdo do palco, olhando atentamente 
a performance da banda.  
 
 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ca
etano-veloso-e-
baby-do-brasil-
em-show-
historico-no-rio/ 

7-dez 
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Ariana que tinha virado meme após fazer careta 
por quase ser atingida por uma asa no desfile da 
Victoria’s Secret, conseguiu ao lado do 
namorado encantar a todos com a sua 
apresentação pra lá de romântica. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://metropolit
anafm.uol.com.
br/novidades/fa
mosos/ariana-
grande-e-big-
sean-cantando-
jutnos 

7-dez 

A Schutz fechou o ano com uma coleção de 
sapatos pra lá de requisitada. É que o nome 

por trás dos 38 modelos é ninguém menos que 
Thássia Naves, blogueira de lifestyle com mais 
de 1 milhão de seguidores no Instagram. A 
coleção já está à venda nas lojas da Schutz e no 
e-commerce da marca, mas a parceria será 
comemorada com um cocktail para convidados 
no Shopping Iguatemi São Paulo, nesta terça-
feira. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/col
ecao-schutz-by-
thassia-naves-
vai-ganhar-
cocktail-nesta-
terca/ 

7-dez 

Grazi Massafera aproveitou este domingo (07) 
para realizar um ensaio fotográfico na Barra da 
Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A atriz 
posou para as lentes do fotógrafo Alexandre 
Puchalsck com imagens para lá de 
provocantes. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/post/4881
2/grazi-
massafera-
provoca-em-
foto-contra-o-
sol.html 

7-dez 

Depois de William encontrar Barack Obama 
nessa segunda na Casa Branca, enquanto Kate 
fazia uma visita a um centro de crianças, o casal 
foi junto à noite fazer um passeio para lá de 
americano com uma passada ao estádio 

Barclays Center, em Nova York, para conferir a 
partida entre o Brooklyn Nets e Cleveland 
Cavaliers. 

Narração 
Postagem 
em BLog 

http://glamuram
a.uol.com.br/wil
liam-e-kate-
batem-bola-
com-beyonce-
jay-z-e-lebron-
james-em-ny/ 

8-dez 

Há ainda o Wanderers FC, um time formado 
com os jogadores da seleção sub-20 da Nova 
Zelândia. Foi uma forma encontrada pela 
federação do país de treinar o time para a Copa 
do Mundo da categoria, que será disputada 
justamente na Nova Zelândia em 2015. É uma 
forma de fortalecer e dar entrosamento ao time 
que disputará o torneio e fazer um bom papel. O 
problema é que cria uma situação para lá de 
estranha na liga. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://trivela.uol.
com.br/em-
terra-de-
amadores-o-
semiprofissiona
l-auckland-city-
e-dominante-
na-oceania/ 

9-dez 

Moradores de Higienópolis, região de classe 
média alta de São Paulo, tiveram uma atitude 
pra lá de nobre. Famílias resgataram e levaram 

para dentro de casa um jovem de 15 anos, que 
vivia na rua. O rapaz, chamado de G., tem a 
idade mental de uma criança, é hiperativo e 
muita gente o ajudava. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://sonoticiab
oa.band.uol.co
m.br/noticia.php
?i=5978 9-dez 

E tem mais: por meio da aplicação de widgets, 
sua página pode ser facilmente integrada com 
as redes sociais – e você ainda tem a opção de 
deixá-la pronta para ser exibida em 
smartphones. Tudo para você alcançar o maior 
número de visitantes possível. Tudo isso com a 
segurança da maior empresa de internet do 
Brasil, e com um preço pra lá de amigo: a partir 

de 19,90 por mês 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://www.uolh
ost.com.br/blog/
#rmcl 

9-dez 

http://www.redetv.uol.com.br/tvfama/busca/?q=grazi%20massafera
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O novo projeto da agência FUN2U foi 
apresentado nessa terça-feira, no Morumbi, em 
São Paulo, em um encontro com glamurettes 
pra lá de bacanas. Batizado Rangô, o get 

together tem como ideia principal reunir 
convidados para uma tarde de troca de 
experiências e network. O encontro, armado por 
Bel Pimenta, Lelê Saddi e Helena Araújo, contou 
com cardápio assinado pelo chef Marcel 
Bernardi, regado a muito clericot. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/gal
eria/em-
parceria-com-a-
coollect-fun2u-
apresenta-o-
projeto-rango/ 

9-dez 

Outro destaque para lá de especial é a faixa 

Príncipe, uma parceria com Paulim Lucco, o pai 
do artista. Ele ficou conhecido entre os fãs de 
Lucas ao protagonizar o clipe da música 11 
Vidas, lançado no Dia dos Pais do ano passado. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://portalsg.n
e10.uol.com.br/
noticias/2014/1
2/11/lucas-
lucco-faz-show-
em-petrolina-
em-marco-
5722.php 

10-dez 

Luís Flávio de Oliveira marcou dois pênaltis 
contra o soberano Tricolor, um deles para lá de 
mandrake - bolada no braço que virou marca da 

cal. 
Narração 

Notícia ou 
Reportagem  

http://espn.uol.c
om.br/post/467
464_acredite-
se-quiser-apito-
amigo-passa-
de-ano-com-
louvor-no-
brasileirao-
nota-84 

10-dez 

A modelo latina Julieta Moreno fez um ensaio 
para lá de sensual para a revista mexicana H 

para Hombres. De topless, a gata fez poses 
caras e bocas em imagens picantes para a 
publicação 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/sexo/porteira
.htm?url=http://
noticias.bol.uol.
com.br/fotos/se
xo/2014/12/11/f
amosas-de-
topless-em-
2014--julieta-
moreno.htm 

10-dez 

Em ótima forma e pra lá de desinibida, Rihanna 

mostrou suas curvas perfeitas para as lentes do 
fotógrafo Mario Sorrenti, em Los Angeles, nos 
EUA 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/sexo/porteira
.htm?url=http://
noticias.bol.uol.
com.br/fotos/se
xo/2014/12/10/f
amosas-de-
topless-em-
2014--
rihanna.htm 

10-dez 

Pode não ser lá muito higiênico, mas está 
virando moda: cinema na banheira. 
É a ideia do Hot Tub Cinema, que, desde 2012, 
leva sessões de cinema pra lá de divertidas a 

Londres, e chegou também a Bristol, na 
Inglaterra, e a Nova York, nos EUA. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://sonoticiab
oa.band.uol.co
m.br/noticia.php
?i=6022 10-dez 

por conta do inevitável arrefecimento do 
mercado automotivo no próximo ano, a 
operação de trazimento do iX25 se demonstraria 
inviável, mormente porque ele entraria num 
segmento no qual teria de enfrentar os futuros 
Peugeot 2008, Jeep Renegade, além do 
Renault Duster e do (temido) Ford EcoSport.  
Uma "parada" para lá de indigesta para um 

modelo importado, convenhamos. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://carplace.u
ol.com.br/ok-
barrado-brasil-
hyundai-ix25-
tem-
lancamento-
confirmado-na-
argentina/ 

11-dez 
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Já no clima de Natal, preparamos uma galeria 
com sugestões de presentes para lá de 
criativos da Westwing Store, do shopping 

Cidade Jardim. Tem de almofadas a aparelhos 
de jantar, tudo com muito charme  e sofisticação. 
Vale lembrar que esta é primeira loja física do 
mundo da Westwing. Inspire-se! 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/we
stwing-do-
cidade-jardim-
traz-sugestoes-
exclusivas-
para-o-natal/ 

11-dez 

Para evitar o mico, meu marido e eu alugamos 
o equipamento (US$18 pelas nadadeiras, 
máscara, snorkel e colete salva-vidas), 
ignoramos a aula e seguimos o conselho de um 
guia: "Nadem à direita". Aí passamos a hora 
seguinte seguindo uma tartaruga marinha para 
lá de simpática na baía minúscula – até que ela 

finalmente mergulhou mais fundo e nos deixou, 
provavelmente para ficar com a família. E nós 
fizemos o mesmo. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://viagem.uo
l.com.br/guia/m
exico/cancun/ro
teiros/perto-de-
cancun-tulum-
refresca-
turistas-com-
mar-azul-
turquesa/index.
htm 

11-dez 

GA: Já sabe onde vai passar o fim do ano? Você 
tem algum ritual de Ano-Novo? 
Cristiano: Graças a Deus vou estar trabalhando, 
o show da virada será em Belo Horizonte no 
Réveillon no Iate Clube. Já aproveito para 
convidar vocês a passarem uma noite pra lá de 
especial comigo no meu último show do ano. 

Narração Entrevista 

http://guiaastral.
uol.com.br/201
1/fofocas-e-
mais/entrevista
s/fas-sao-algo-
especial-para-
mim-mas-
estou-pra-
balada-
confessa-
cristiano-araujo/ 

11-dez 

Já está prá lá de lotado e ainda vão trazer mais? 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://cgn.uol.co
m.br/noticia/116
418/presos-
sao-
transferidos-a-
cascavel 

11-dez 

Em novembro, a Apple ameaçou remover o 
Neato, que oferece um widget de anotações pra 
lá de útil: ele sincroniza com Dropbox/Evernote 

e não requer que você abra um app. 
Argumentação 

Postagem 
em Blog 

http://m.gizmod
o.uol.com.br/ap
ple-remove-
apps-ios-8/ 

11-dez 

Em tempo das compras natalinas, a Filson se 
juntou a Brooks Brothers para lançar dois 
modelos de bolsas que devem fazer a cabeça 
dos meninos e meninas mais estilosos. 
Seguindo um clima aventureiro e trazendo um 
leve perfume cosmopolita, a bolsa carteiro e 
mochila chegam com misturas criativas do 
algodão e couro – são resistentes e pra lá de 
funcionais. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/fils
on-e-brooks-
brothers-
lancam-bolsas-
para-as-festas-
de-fim-de-ano/ 

11-dez 

O par perfeito das roupas veranis? Uma 
maquiagem para lá de exuberante, segundo o 

make up artist Fernando Torquatto. O top criou 
a linha Make B. Tropical Colors, d'O Boticário, 
com 21 itens que, ele garante, revelam o estado 
de espírito tropical do momento. 
 
 
 

Argumentação 
Legenda 
em Foto 

http://www2.uol.
com.br/cabelos/
maquiagem/ver
ao_hot.html 

13-dez 
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Uma série de programações e espaços 
pensados exclusivamente para adolescentes e 
adultos também faz com que estes públicos 
saiam  do Disney Dream para lá de satisfeitos.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://atarde.uol
.com.br/mobile//
turismo/noticias
/1646521-
cruzeiro-da-
disney-oferece-
diversao-para-
criancas-e-
adultos 

14-dez 

Eu coloco o Chelsea no mesmo grupo dos dois. 
Um Chelsea com um técnico para lá de 
ganhador e competente e um elenco bastante 

mais forte que o da temporada passada. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://blogdojuli
ogomes.blogosf
era.uol.com.br/
2014/12/15/city-
e-psg-tem-
chance-de-
revanche-e-
dizer-a-que-
vieram-na-
champions/ 

14-dez 

Já o batalhão de choque do regime, do Planalto 
à rua Tutoia, pretendeu escapar ileso com a lei 
6683/79. Tenta até hoje, com a ajuda de um 
Supremo Tribunal Federal cujos veredictos são 
para lá de controversos. Nada disso esconde 

a hipocrisia do enredo, e a vergonha de o Brasil 
ser o único país do continente a avalizar práticas 
de torturas. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/col
unas/ricardomel
o/2014/12/1562
394-
bolsonaros-
nao-existem-
por-acaso.shtml 

14-dez 

Já está tudo pronto para a quarta edição da 
Garden Party Magnum Infinity, que vai rolar 
nesta quarta-feira, em Recife. Pilotado pela 
blogueira Camila Coutinho, o evento vai reunir 
convidados pra lá de especiais para conhecer 

a mais recente inovação da Kibon, o Magnum 
Infinity, além de promover o recém-criado perfil 
no Instagram, o @magnum.br. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ga
rden-party-
magnum-
chega-a-recife-
com-camila-
coutinho/ 

14-dez 

A suíça Haal deu sua versão pra lá de 
repaginada do modelo aviador em sua nova 

coleção. Com pegada futurística, a peça mistura 
alumínio prata para as laterais, com preto na 
frente e uma pintura com efeito brilhante de 
acetato. As lentes, espelhadas, dão um toque 
final ao desenho de Anders Haal. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/na
-onda-do-
verao-haal-cria-
nova-versao-
dos-oculos-
aviador/ 

14-dez 

Artista desenha todos os dias os looks pra lá de 
estilosos da filha de 12 anos 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://virgula.uol
.com.br/lifestyle
/artista-
desenha-todos-
os-dias-os-
looks-pra-la-de-
estilosos-da-
filha-de-12-
anos/ 

14-dez 
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O título não veio, mas o ano foi pra lá de 
positivo para o Espectros. Com apenas duas 

derrotas em nove partidas na temporada, o time 
comandado por Marcos Aurélio Crispim 
confirmou sua supremacia regional e faturou 
pela quinta vez o título da Superliga Nordeste. 
No ano que vem o time promete mais uma vez 
ir em busca do grande sonho, que é faturar o 
Campeonato Brasileiro. Narração 

Postagem 
em Blog 

http://portalcorr
eio.uol.com.br/e
sportes/esporte
s/mais-
esportes/2014/
12/15/NWS,251
286,6,411,ESP
ORTES,2191-
JOAO-
PESSOA-
ESPECTROS-
VICE-
CAMPEAO-
BRASILEIRO-
FUTEBOL-
AMERICANO.a
spx 

14-dez 

Michel Teló e Thaís Fersoza escolheram um 
destino para lá de romântico para comemorar 

suas bodas de sorvete - que marcam os 
primeiros dois meses de casados -, Fernando de 
Noronha. Narração 

Postagem 
em Blog 

http://caras.uol.
com.br/verao/m
ichel-telo-e-
thais-fersoza-
comemoram-
bodas-de-
sorvete-em-
fernando-de-
noronha 

15-dez 

Na última semana, mais uma prova de que deve 
ser difícil ouvir um não de Marcos; ele tem 
topado até ações pra lá de vergonhosas. Pela 

Academia Store, a loja oficial do Palmeiras, ele 
se fantasiou de Papai Noel para divulgar uma 
promoção que sorteará uma viagem à Itália. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://maquinad
oesporte.uol.co
m.br/artigo/mar
cos-se-
transforma-em-
escudo-
anticrise-do-
palmeiras_2759
1.html 

15-dez 

“Essa família não é japonesa nem libanesa, mas 
é a família que eu escolhi pra vida toda”. Foi com 
essa declaração que Sabrina Sato postou a foto 
do Amigo Secreto que rolou na noite desta 
segunda-feira no apartamento de Helô Rocha, 
nos Jardins. Com uma turma pra lá de 
animada, como Fernanda Paes Leme, Marina 

Morena, Patricia Romano, Zé Pedro, Yan Acioli 
e Pedro Tourinho, a festa contou com decoração 
natalina e uma ceia preparada por Maria Alice 
Solimene.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/sa
brina-sato-fe-
paes-leme-e-
cia-
comemoram-
amigo-secreto/ 15-dez 

Nessa segunda-feira, dia 15, quem 
acompanhou o Custe o Que Custar pelo 
aplicativo Segunda Tela da Band pode conferir 
uma participação para lá de especial. Além de 

Marco Luque, Marcelo Tas e Dani Calabresa, 
outros integrantes do programa deram o ar da 
graça durante o intervalo do programa.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://entreteni
mento.band.uol
.com.br/cqc/blo
g-
post/10000072
5829/Reportere
s-do-CQC-
aparecem-na-
plateia.html 

16-dez 
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É verdade que o desemprego caiu, mas a 
medida mais ampla (a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios, Pnad) revela que a 
queda no período é bem menos impressionante 
do que a alardeada pelo governo: de 8,4% em 
2006 para 6,5% em 2013 e provavelmente o 
mesmo em 2014. No conjunto da obra, trata-se 
de desempenho para lá de embaraçoso, 

exceto para o próprio ministro, que, fiel à 
deficiência de compostura que marcou seu 
extenso período à frente da pasta, ainda achou 
tempo para se autoelogiar. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folh
a.uol.com.br/col
unas/alexandre
schwartsman/2
014/12/156344
4-uma-
fotografia-na-
parede.shtml 

16-dez 

Uma cadela pra lá de esperta salvou um 

menino que se perdeu de casa.Miguel, de 3 
anos, é o filho mais novo de dona Sueli. O 
garotinho tem uma companheira inseparável: a 
cadela Pituxa. Eles moram em Ibirité, na Grande 
Belo Horizonte, MG. 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://sonoticiab
oa.band.uol.co
m.br/noticia.php
?i=6032 16-dez 

A escolha da cantora e da Som Livre vem em 
momento propício e revela o que já sabíamos há 
algum tempo: o mercado está saturado de 
coisas descartáveis e com qualidade prá lá de 
ruim. A experiência de resgate de músicas de 

qualidade _ feita com César Menotti & Fabiano, 
com o álbum “Memórias dos Anos 80 & 90″ _ 
deixou claro que o público quer ouvir algo menos 
pobre. As vendas mostram isso. A gravadora 
espera repetir o sucesso com Roberta. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://porteirabr
asil.virgula.uol.c
om.br/index.ph
p/2014/12/rober
ta-miranda-
acerta-em-
roberta-canta-
roberto/ 

16-dez 

a Vodka Ultra Premium Cîroc promete marcar 
presença por lá e garantir a diversão! Para 
comandar os agitos, a marca convidou a 
agência paulista Scheeeins, que promete 
programação pra lá de animada do dia 28 de 

dezembro a 1 de janeiro. Os sortudos que 
passarem por lá curtirão festas com diferentes 
temas, música boa, drinks Cîroc e visuais de 
tirar o fôlego, em locações como o lounge 
Mergulhão, o Fortinho do Boldró e a Praia do 
Meio.  

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/os
-agitos-mil-da-
ciroc-para-
quem-passar-
por-noronha-
no-fim-do-ano/ 16-dez 

Pietra Maya, Musa do Figueirense, encarnou 
uma Mamãe Noel sexy com danças sensuais e 
rebolados pra lá de ousados durante uma 

Twitcam - conferência de vídeo pelo Twitter - 
para ganhar votos dos internautas e chegar à 
final do concurso Musa do Brasileirão. 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/fot
os/entretenime
nto/2014/12/18/
musa-do-
figueirense-
provoca-fas-
com-poses-
ousadas-na-
internet.htm 

16-dez 

No cardápio, massas secas e recheadas que 
são divididas entre os sabores clássicos (que 
também são fixos no cardápio) e os “arte”, com 
temperos e ingredientes pra lá de inesperados, 

com preços que variam de R$ 35 a R$ 68,50. 
Entre as mais vendidas, destaque para o Ravioli 
Recheado de “Angus à moda Punta del Este”. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/gourmet/1580
4/as-massas-
artesanais-da-
pissani/ 

16-dez 
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Os motivos para a decisão de não renovar o 
contrato, porém, vão além de Guilherme. Eles 
passam necessariamente por Lucas Pratto. 
Anunciado como reforço atleticano nesta quarta-
feira, o argentino atua exatamente no mesmo 
setor do campo e chega com números para lá 
de interessante. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/46
9125_chuta-
chuta-
argentino-
chega-para-ser-
o-novo-
guilherme-
conheca-lucas-
pratto 

17-dez 

Já a blusa, também com modelagem larguinha, 
traz um shape quadradão, com tom detonado e 
na versão destroyed. Reparem na gola toda 
puída e no arremate da manga hiper reta. Uma 
construção simples que, justamente por isso, 
consegue esse efeito rústico para lá de 
contemporâneo. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://portaltagit
.ne10.uol.com.b
r/jusantos/1926
0/19260/ 17-dez 

Praças lotadas, multidões de torcedores 
estrangeiros rodando o Brasil e uma alegria 
genuína em receber gente de outros países. A 
Copa do Mundo foi pra lá de divertida. O mais 

legal é que foi uma festa democrática com points 
consagrados. Até houve Fan Fest que bombou, 
mas os espaços da FIFA não igualaram os 
locais escolhidos pelo povo. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/esporte
/2014/12/18/rel
embre-a-onda-
de-festas-que-
a-copa-
produziu-no-
brasil.htm 

17-dez 

Nossa... o sósia do Théo Pereira ficou pra lá de 
nervooosa. Kkkkkkkkkkkkkkkk 

Narração 
Comentário 

de Leitor 

http://esporte.b
and.uol.com.br/
osdonosdabola/
videos/2014/12/
18/15315632/ai
dar-dispara-
contra-juvenal-
juvencio.html 

17-dez 

Mão à obra! E não perca, na Cabelos&cia de 
janeiro, uma matéria especial com resoluções 
de Ano Novo para lá de inspiradoras! 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://www2.uol.
com.br/cabelos/
noticias/pintere
st_ajuda_a_pla
nejar_2015.htm
l 

18-dez 

A sexta de pesagem teve duas situações para 
lá de inusitadas. A primeira foi protagonizada 

pelo japonês Ulka Sasaki. Ele entrou para a 
balança com uma extravagante máscara 
vermelha. Quando tirou a bermuda, mostrou 
uma cueca tão extravagante quanto e teve que 
ouvir os gritos de ‘bichona' da galera presente. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/46
9518_pesagem
-do-ufc-barueri-
tem-chuchu-
japones-
mascarado-e-
gritos-de-
bichona 

18-dez 

Estúdio 19 Greek Street cria apartamento pra lá 
de moderno nos lofts da Central Saint Martins. 

Pode entrar! 

Narração 
Título de 

Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/est
udio-19-greek-
street-cria-
apartamento-
pra-la-de-
moderno-nos-
lofts-da-central-
saint-martins-
pode-entrar/ 

18-dez 
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Depois de um 2014 pra lá de agitado por causa 

de sua vida amorosa, parece que Emerson 
Sheik quer começar 2015 mais tranquilo. Ou 
pelo menos sem falar tanto sobre seus 
romances. Foi assim que ele agiu ao ser 
questionado sobre seu envolvimento com a atriz 
Keila Zago, com quem tem sido visto 
frequentemente. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://portal.tod
odia.uol.com.br/
_conteudo/201
4/12/cultura_e_
entretenimento/
toda_fama/555
11-sheik-nao-
fala-sobre-
affair-com-
atriz.php 

18-dez 

Quando a bola começar a rolar, o Real Madrid, 
três vezes campeão mundial, e com um elenco 
pra lá de estrelado, precisa se lembrar que os 

sul-americanos já aprontaram algumas vezes 
em torneios intercontinentais contra os 
merengues.  Narração 

Notícia ou 
Reportagem 

http://bandsport
s.band.uol.com.
br/noticia/10000
0726558/modali
dade/10000056
6/analise-a-
espera-de-um-
milagre-sonho-
argentino-
passa-pela-
historia.html 

18-dez 

Na surdina, aproveitando o fim de ano e a 
ocupação da mídia especializada em política 
com a CPMI da Petrobrás e a Operação Lava 
Jato, a Câmara e o Senado Federal votaram e 
aprovaram uma Medida Provisória (MP) que 
pode 'premiar' os clubes de futebol, tradicionais 
maus pagadores de impostos, sem nenhum tipo 
de contrapartida, com mais um acordo para lá 
de benéfico para quitar suas dívidas com a 

Receita Federal, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e o Banco Central. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://atarde.uol
.com.br/coluna/l
uizteles/164773
2-manobra-na-
surdina-
premium 19-dez 

Contratado em um negócio de ocasião, após 
ficar livre no mercado, Marcelo Oliveira foi 
apresentado como lateral esquerdo. Substituto 
direto de Zé Roberto, que não renovou contrato 
e está em vias de fechar com o Palmeiras. A 
missão de ser fixado do lado do campo não 
preocupa. [...] Nem mesmo a temporada para lá 
de convincente de Zé Roberto, o antecessor da 

posição, assusta. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.u
ol.com.br/futeb
ol/ultimas-
noticias/2014/1
2/20/m-oliveira-
fala-em-sonho-
antigo-e-
abraca-
heranca-de-ze-
roberto-no-
gremio.htm 

19-dez 

Realmente uma postura simples e clara.Ocorre 
que nestes tempos para lá de estranhos, onde 

há justificativas para qualquer absurdo, 
permitindo que o errado dê certo, atitudes como 
a do magistrado Alan Sebastião vira motivo de 
notícia! 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://blogdofre
d.blogfolha.uol.
com.br/2014/12
/21/um-juiz-
que-nao-aceita-
auxilios/ 

20-dez 

Com ares de diva, Valesca fez um ensaio pra lá 
de sofisticado para a revista Joyce Pascowitch 

de abril. Nas fotos, a cantora usa marcas de grife 
como Louis Vutton. Alexandre Herchcovitch e 
Gucci, além de exibir um visual elegante. 

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/entrete
nimento/2014/1
2/22/feminista-
e-mais-bem-
vestida-
valesca-
popozuda-foi-o-
icone-pop-de-
2014.htm 

21-dez 
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Mais uma temporada se vai no mundo dos jogos 
eletrônicos, marcada por grandes lançamentos 
e episódios pra lá de pitorescos. Só em 2014, 

por exemplo, vimos o surgimento do inusitado 
"Twitch Plays Pokémon" e o fenômeno "Flappy 
Birds". Argumentação 

Postagem 
em Blog 

http://entreteni
mento.uol.com.
br/jogos/noticia
s/redacao/2014
/12/22/retrospe
ctiva-veja-50-
fatos-que-
marcaram-o-
mundo-dos-
games-em-
2014.htm 

21-dez 

pelo segundo ano consecutivo, a agência 
Scheeeins comanda os festejos. São eventos 
que misturam paisagens paradisíacas, festas 
em veleiros, pôr do sol de tirar o fôlego e, é claro, 
a energia e animação que rolam nas festas da 
agência.  Imagina em Noronha! Neste ano, a 
agência terá um parceiro especial: Corona Extra 
Brasil, que chegou com tudo no país, vai armar 
agitos pra lá de quentes na cidade! Quer ver 

toda a programação? 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/foi
-dada-a-
largada-para-o-
reveillon-em-
noronha/ 21-dez 

no dia 30, a festa Hed Kandi, na Laguna 
Escondida da praia de José Ignacio, aquece os 
ânimos e prepara os visitantes para um 
Réveillon mais que inesquecível na festa 
Unique. Realizado na belíssima propriedade do 
arquiteto argentino Javier Gentile -apelidada de 
La Yunta-, a festa reúne drinks pra lá de 
especiais e som com o melhor da house music.  

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/cir
oc-confirma-
presenca-no-
reveillon-de-
punta-del-este-
e-voce/ 

22-dez 

A rapidez de sua ascensão lembra a velocidade 
da atual era da informação e dos 
compartilhamentos virais. Mas as várias curtidas 
que o surfista acumula em muito são oriundas 
da carência brasileira de grandes ídolos no 
esporte fora do futebol (sem, obviamente, 
minimizar seu feito pra lá de relevante no 

surfe). O Brasil está carente após o fim de Guga 
e Senna e há tempos procura um ícone. Medina, 
com apenas 20 anos, já se lançou nessa onda 
que está por vir. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://wap.notici
as.bol.uol.com.
br/ultimas-
noticias/esporte
/2014/12/23/an
alise-medina-
surfa-na-
carencia-
nacional-de-
idolos-rumo-a-
idolatria.htm 

22-dez 

Os principais fatos que ocorreram no mundo em 
2014 narrados numa animação pra lá de 
alucinógena. 

Descrição 
Legenda de 

Vídeo 

http://mais.uol.c
om.br/view/zwu
xgmhe6kop/os-
principais-fatos-
de-2014-numa-
animacao-
muito-louca-
04028C183872
C4995326?type
s=V& 

22-dez 

Você pode escolher entre esses visuais para lá 
de chiques. Escove todo o cabelo e use os 

finalizadores seguindo a regra: pomada, para 
efeito matte, e gel, para um look wet (molhado). 

Injunção 
Legenda de 

Foto 

http://www2.uol.
com.br/cabelos/
cabelos/hora_d
e_celebrar_.ht
ml 

23-dez 
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O milk Beach Pub promove neste quinta (25) 
uma discotecagem para lá de eclética com o Dj 

Alex Tricky, fluindo no túnel do tempo com old 
hits e os últimos lançamentos do pop e da dance 
music. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://tnh1.ne10
.uol.com.br/noti
cia/agenda-
cultural/2014/12
/24/314617/nat
al-em-casa-
nada-disso-
veja-as-opcoes-
de-lazer-e-
diversao-para-
o-feriado 

23-dez 

No longa, o diretor não consegue se superar, 
mas mantém o espírito do primeiro, O Pequeno 
Nicolau, com boas gags e roteiro, além de um 
elenco pra lá de eficiente. O destaque é o 

franco-argelino Kad Merad, o pai, que 
estabelece uma ponte com o Sr. Hulot de 
Jacques Tati 

Narração Sinopse 

http://cineinsite.
atarde.uol.com.
br/filme/filme-
critica.php?id_fi
lme=42903 

23-dez 

Junto dos amigos Fred, Go Go Tomago, Wasbi, 
Honey Lemon, os jovens se transformam em 
super-heróis, que vão salvar a cidade do 
misterioro vilão, em uma aventura para lá de 
animada – e, muitas vezes, atrapalhada. Narração 

Postagem 
em Blog 

http://disneybab
ble.uol.com.br/b
r/agenda/divers
%C3%A3o/um-
presente-de-
natal-chamado-
opera%C3%A7
%C3%A3o-big-
hero 

24-dez 

Cinema pernambucano promete um 2015 pra lá 
de movimentado: Cerca de 40 filmes vão estar 

em processos de filmagem, finalização e 
exibição no próximo ano 

Narração Manchete 

http://jconline.n
e10.uol.com.br/
canal/cultura/ci
nema/noticia/20
14/12/25/cinem
a-
pernambucano-
promete-um-
2015-pra-la-de-
movimentado-
161841.php 

24-dez 

O repórter do TV Fama Vini Vieira encarnou o 
apresentador Fabio Arruda em uma imitação 
para lá de engraçada, fazendo as participantes 

caírem na gargalhada nos bastidores do The 
Bachelor. 

Narração 
Legenda de 

Vídeo 

http://www.rede
tv.uol.com.br/th
ebachelor/video
s/bastidores/43
4749/vini-vieira-
faz-imitacao-
de-fabio-
arruda-e-
candidatas-
caem-na-
gargalhada.htm
l 

25-dez 

 A turma da agência não poupou esforços e 
preparou uma programação pra lá de agitada 

dos dias 28 de dezembro a 1 de janeiro, com 
agitos que vão de grandes baladas a festas 
sunset pra quem quer relaxar e curtir a vista com 
o pé na areia. Para saber mais sobre cada 
evento, fique de olho na página da agência no 
Facebook. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/ag
encia-
scheeeins-
prepara-
programacao-
animada-em-
fernando-de-
noronha/ 

25-dez 
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O anfitrião D'Alessandro ficou para lá de 
satisfeito com o jogo beneficente deste sábado 

(27), no Beira-Rio. Idealizador do 'Lance de 
Craque', que reuniu grandes nomes do futebol 
sul-americano, o meia exaltou a união e o clima 
de paz entre gremistas e colorados no estádio 
durante os 90 minutos. 

Narração Entrevista 

http://noticias.b
ol.uol.com.br/ult
imas-
noticias/esporte
/2014/12/27/dal
e-celebra-
uniao-de-
torcidas-e-fala-
em-sonho-
realizado-no-
beira-rio.htm 

26-dez 

Organizado por um grupo de fotógrafos das 
páginas Dope Work e Euro Move, reuniu cerca 
de 400 carros de diversos estilos. Baseado no 
encontro gringo Players Show, que rola dentro 
de um hangar na Inglaterra, a versão brazuca 
também foi realizada em um galpão com estilo 
pra lá de “underground”. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://revistafull
power.uol.com.
br/category/eve
ntos/ 26-dez 

A praça de alimentação foi um sucesso, com 
vários food trucks e um espaço para lá de 
aconchegante carinhosamente chamado de 

‘Praça Tamo Junto’. A Lojinha dos Milagres, 
montada dentro de uma Kombi, foi um charme à 
parte. Tudo organizado pela produtora TJ Tamo 
Junto, do empresário Maurício Vasconcelos, e 
regado a muita Corona gelada. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/noi
te-adentro-
abertura-da-
temporada-de-
milagres-
ferveu/ 

27-dez 

Glamurama deu as boas-vindas ao verão com 
uma festa para lá de animada na pousada 

Estrela D’Água em Trancoso, nesse sábado. 
Como não poderia deixar de ser, uma turma 
supercool de glamurettes curtiu até altas horas 
o nosso agito regado a Busca Vida, Corona e 
Liv. De olho nas mais mais, registramos as bem 
vestidas da vez, com direito a maiôs curingas e 
vestidos-desejo. Inspire-se nos looks abaixo. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/as
-glamurettes-
mais-bem-
vestidas-da-
nossa-festa-
em-trancoso-
vem/ 

27-dez 

Para comemorar a chegada de 2015, Vívian 
decidiu presentear os fãs com o ensaio pra lá 
de sensual, que será divulgado nas suas redes 

sociais. Recentemente, ela inclusive falou do 
assédio dos fãs. “Estou curtindo cada momento 
e adorando essa paparicação”, disse. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://cenapop.v
irgula.uol.com.b
r/2014/12/28/63
479-miss-
bumbum-posa-
de-maio-
decotado-e-
confessa- 

27-dez 

Um dos banners pra lá de tropicais da Saravá 

Descrição 
Legenda de 

Foto 

http://glamuram
a.uol.com.br/dic
a-suzuki-jimny-
uma-das-
melhores-
festas-a-
sarava-vai-
agitar-trancoso/ 

28-dez 

Quando não trabalha como instrutor de ioga ou 
cuidando do seu centro holístico no Alto 
Paraíso, em Goiás, onde mora, Sean de Souza 
se arrisca como DJ. Na festa do Cafe de La 
Musique Trancoso nesse domingo, ele abriu a 
noite com uma playlist pra lá de animada de 

música trance. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/os
-passos-de-
sean-de-souza-
afilhado-de-
valentino-em-
trancoso/ 

28-dez 
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A primeira foi a contratação para lá de polêmica 

de CM Punk. A aposta é de que ele se 
transforme em um novo Lesnar. Afinal de 
contas, Punk é um dos maiores astros atuais do 
WWE e é conhecido por todo o país. O problema 
é que ele nunca fez uma luta profissional na 
vida, apenas os duelos armados do WWE.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://espn.uol.c
om.br/noticia/47
1199_retorno-
de-trinca-de-
ouro-e-o-trunfo-
do-ufc-apos-
ano-em-baixa-
mas-rival-quer-
atrapalhar 

29-dez 

A Rainha da Bateria da Independente 
comemorou a boa fase em um ensaio para lá 
de sensual no barracão da escola 

Narração 
Legenda de 

Foto 

http://www.rede
tv.uol.com.br/tvf
ama/fotos/1138
7/musa-do-
rally-dos-
sertoes-helena-
soares-faz-
ensaio-
inspirado-no-
carnaval-de-
2015.html 

30-dez 

Todos torcem que o melhor venha, após tantos 
problemas na área de desvios de verbas 
públicas e conluios entre agentes e empresas, 
com fatos para lá de lamentáveis e para os 

quais somente a Justiça poderá ter solução. Um 
feliz Ano-Novo. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://jcrs.uol.co
m.br/site/noticia
.php?codn=183
251 30-dez 

De volta ao presente, o ator solteiro, pai de dois 
filhos --Robert, de 3 anos, com a ex-namorada 
Jade Duell, e Finn, de 1 ano, com a personal 
trainer  Caroline Lindqvist-- colhe os louros de 
um ano para lá de intenso do lado de lá da tela. 

Argumentação 
Postagem 
em Blog 

http://cinema.uo
l.com.br/noticia
s/redacao/2014
/12/31/owen-
wilson-fala-
sobre-robin-
williams-e-
allen-e-pede-
seu-jorge-me-
liga.htm?app=u
ol-
generic&platafo
rma=ipad 

30-dez 

Não adianta tentar esconder. Apesar dos 
vazamentos para lá de seletivos e 
intencionais, vazaram (por descuido?) os 

nomes de Eduardo Campos e Sérgio Guerra. 
Quando o Supremo “destampar” a “caixa de 
Pandora”, que outros nomes aparecerão? 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://blogs.ne1
0.uol.com.br/ja
mildo/2014/12/3
1/novo-
ministro-de-
dilma-diz-que-
que-corrupcao-
na-petrobras-e-
minoritaria/ 

30-dez 

Depois de uma ceia farta, nada como um dia 
para se desintoxicar. Quem dá a letra é a chef 
Morena Leite, que armou um buffet pra lá de 
delicioso na pousada Estrela d´Água, na noite 

desta quarta-feira, com direito a cheviche de 
lagosta, moqueca de frutos do mar, codorna 
recheada e arroz negro com lula. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://glamuram
a.uol.com.br/co
m-sucos-detox-
morena-leite-
revela-receita-
ideal-para-o-
dia-1o/ 

31-dez 
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Além da sequência da perseguição dentro da 
obra "Relatividade" de Escher e da ótima cena 
na montagem de "Camelot" em West End, com 
uma participação pra lá de especial, o filme tem 

como melhor momento o seu final, 
especialmente com a despedida de Teddy 
Roosevelt, que acaba sendo uma ótima 
homenagem ao seu intérprete Robin Williams, 
falecido no último mês de agosto. Também se 
lembra o veterano Mickey Rooney, que fazia um 
dos guardas e morreu também neste ano. 

Narração 
Postagem 
em Blog 

http://cinema.uo
l.com.br/noticia
s/redacao/2015
/01/01/uma-
noite-no-
museu-3-traz-
ultima-atuacao-
de-robin-
williams.htm?ap
p=uol-
generic&platafo
rma=ipad 

31-dez 
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ANEXO B – “PARA LÁ DE X(subst)” 

Fragmentos dos Textos 
Tipologia 
Textual 

Gênero 
Textual 

Fonte 
Data de 
Acesso 
(2014) 

Depois que as Coreanas se aliaram ao 
cartel - tenho certeza esse jipe terá seu 
preço bem além dos R$ 100 mil , 

provavelmente vai querer equiparar seu 
preço a Hilux SW4 , aí pode se esperar 
preços pra lá dos R$ 150 mil ! 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://carplace.uo
l.com.br/rexton-
ssangyong-
chega-ao-brasil/ 

6-ago 

Olha para mim, diz-me quem tu és  
Olha bem pra mim, diz-me quem tu vês  
Em mim acendes o desejo que deixei 

pra lá do mar  

 
Só eu te posso ajudar  

Só eu te posso ajudar, a atingir esse 
bem estar que vem no fim 

Injunção 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-
musicas/delfins/s
o-eu-te-posso-
ajudar/308191 

7-ago 

Ah! Mãinha  
Deixa o ciúme chegar  
Deixa o ciúme passar  

E sigamos juntos  
Ah! Neguinha  

Deixa eu gostar de você  
Pra lá do meu coração  

Não me diga nunca não 

Injunção 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-
musicas/caetano-
veloso/nosso-
estranho-
amor/95953 

7-ago 

Olharam através da extensão imensa 
dos campos de algodão de Gerald 
O'Hara, recenternente arados 'e 
contemplaram o horizonte encarniçado. 
Agora que o Sol estava prestes a sumir-
se atrás das colinas, para lá do rio Flint, 

* calor tépido daquela tarde de Abril 
começava a dar lugar * uma brisa suave 
e fresca. 

Narração 
Trecho de 
Romance 

http://vitallivros.x
pg.uol.com.br/E
%20o%20vento
%20levou.pdf 

14-ago 

PQP Quando Ribery levar a França nas 
costas para Final de Copa e Ganhar 3 
bolas de ouro ai muda. Opa esqueci, 
Ribery não quer mais jogar pela seleção. 
Zidane jogou pra lá dos 30 ainda. Argumentação 

Comentário 
de Leitor 

http://trivela.uol.c
om.br/lendas-
craques-dunga/ 

15-ago 

Crise no Oriente Médio? Na coluna ‘Em 
tempo’ de março, Keila Grinberg critica o 
uso desregrado da expressão, que tem 
sido usada para se referir a tudo que 
acontece para lá de Bagdá. A 

historiadora propõe uma reflexão mais 
profunda sobre os acontecimentos que 
agitam a região. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://cienciahoje.
uol.com.br/colun
as/em-
tempo/crise-no-
oriente-
medio/?searchter
m=Crise%20no%
20Oriente%20M
%C3%A9dio? 

17-ago 
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Essa moça tá diferente  
Já não me conhece mais  
Está pra lá de pra frente  

Está me passando pra trás  
Essa moça tá decidida  
A se supermodernizar  

Ela só samba escondida  
Que é pra ninguém reparar 

Descrição 
Letra de 
Música 

http://mais.uol.co
m.br/view/9lcpjrpj
6pm3/essa-
moca-ta-
diferente-chico-
buarque-
04024D9A336CD
8895326?types=
V& 

18-ago 

Hoje, Dracena e David Brás, mesmo com 
a proteção de Alisson e Arouca, 
comprometem com falhas individuais. No 
primeiro gol que o time leva vem de um 
lateral arremessado pra dentro da área 
que David Brás deixa o 10 dos caras 
dominar sozinho. No segundo gol, Edu 
Dracena sai pra matar uma tabela pra lá 
da meia lua, não mata e fica de lá 

olhando todo o desenrolar da jogada. 
Quando Aranha fez a defesa, estavam 
Mena e David Brás tentando segurar a 
onda. 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://espnfc.esp
n.uol.com.br/sant
os/alambrado-da-
vila/a-derrota-
escancara-a-
verdade-santos-
e-um-time-ruim 23-ago 

Andava por toda a Galileia, ensinando 
nas sinagogas dos YAOHÚ-dim e 
pregando por toda a parte a Mensagem 
Gloriosa do reino dos shua-ólmayao 
(céus). Ao mesmo tempo, curava todos 
os que tinham males e enfermidades. A 
fama dos seus milagres espalhou-se 
para lá dos limites da Galileia, de tal 

modo que em breve começaram a 
aparecer muitos enfermos em busca de 
cura, vindo mesmo de regiões tão 
distantes como a Syria. 
 

Narração 
Trecho de 
Escrituras 
Sagradas 

http://manahvivo.
xpg.uol.com.br/E
S/40.htm 

24-ago 

Engana-se quem acha que só bandidos 
e a polícia matam. Grande parte das 
mortes decorre de rixas ridículas entre 
pessoas comuns, sem histórico de 
banditismo, que acabam resolvendo 
suas pendências à bala. Isso significa 
algo básico: que falta cidadania e 
educação para os brasileiros em geral -
além de respeito à vida humana. Basta 
dar uma olhada na violência verbal das 
pessoas em comentários nas redes 
sociais ou em blogs em geral, para se 
perceber que aqui muito gente vive para 
lá de qualquer limite de sanidade. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://noticias.uol.
com.br/ultimas-
noticias/reuters/2
014/08/26/palesti
nos-comemoram-
inicio-de-cessar-
fogo-na-faixa-de-
gaza.htm 

25-ago 

Pois é, minha cara  
Saiba que eu tenho insistentemente 

ouvido blues  
Pra não desvairar  

É que minha alegria anda pra minha 

alegria anda pra lá  
Me assusta a possibilidade  

De num dia de chuva  
Aos berros, nu em pêlo  
Arrodear o quarteirão  

É que minha alegria anda pra lá da 
overdose  

Minha alegria anda pra lá  
Pois é minha cara  

O blues me dá os microgramas de 
tristeza que preciso  
Pra me equilibrar 

Descrição 
Letras da 
Música 

http://www.radio.uol.com.br/#
/letras-e-musicas/maria-
scombona /pra-nao-
desvairar/1013764 

26-ago 
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Diz-me! / De que cor pintaste o céu? / 
Será azul celeste, / agreste como eu? / 
Terá traços de negrura, / frios e vorazes? 
/ Será a expressão das nossas vontades, 
/ ou a certeza das nossas ternuras? / Diz-
me! / Se vês o brilho do sol, / para lá do 
horizonte. / Se pintas a lua de branco. / 

Se esbates o castanho do monte. / Diz-
me! 

Descrição Poema 

http://pensador.u
ol.com.br/autor/a
nabela_pacheco/ 

31-ago 

Para lá de Marrakesh: ArtDeco faz 

coleção inspirada na beleza do 
Marrocos. A coleção Marrakesh Sunset, 
da ArtDeco, conta com esmaltes 
inspirados na magia exótica de uma das 
cidades mais bonitas do Marrocos. São 
quatro cores lindas, com pitada oriental, 
do azul-turquesa ao coral, que provocam 
a ilusão da luz do sol brilhando sobre a 
pele. 
 

Narração Propaganda 

http://www2.uol.c
om.br/cabelos/un
has/para_la_de_
marrakesh.html 

3-set 

Dilma e Graça Foster chutaram o 
canalha da Petrobrás e coloram a PF na 
cola dele. Resultado: prisão e um 
caminhão de provas de corrupção que 
devem alcançar políticos de todas as 
cores (não se enganem, azul também!). 
Acuado, o bandido ameaçou: "se eu abrir 
a minha boca não vai ter eleição". O que 
isso significa? Que ele tem (ou teria) nas 
mãos os partidos mais importantes que 
concorrem na eleição, todos! 
Compreenderam! Aí vem a revistinha de 
consultório e diz que tem "a lista" dos 
envolvidos, algo prá lá de 60! Solta uma 

lista com 11 nomes... como assim? 11? 
E os outros mais de 50??? Quem são? 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://josiasdesou
za.blogosfera.uol
.com.br/2014/09/
05/petrodelacao-
despeja-oleo-
queimado-na-
eleicao/ 

4-set 

 
Pelo que entendi do esquema,o grande 
Atrator é uma força gravitacional cega e 
estúpida que movimenta as galáxias para 
o seu centro/interior.Quer dizer que ele é 
um hiper-mega-mind fucking-black 
hole?É isso? Vendo a imagem,fiquei 
imaginando o que há para lá da fenda 
do grande Atrator. Oh Grande Artrator! 

Aceite minhas oferendas! 
 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://busca.uol.c
om.br/uol/?q=%2
2para+l%C3%A1
+de%22&sort=da
te&start=220 

8-set 

Fica o sol no caminho da campo 
brilhando na mata rasteira  

Fica a ponte do tempo entrando no 
mundo pra lá da poeira  

Da poeira, da poeira  
No mundo pra lá da poeira 

Descrição 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-musicas/sa-
e-
guarabyra/tabulei
ro/1689658 

10-set 

Como o fotojornalista já está acostumado 
com essa prática no dia a dia, é ele o 
profissional requisitado ultimamente para 
cobrir as festas de casamento, tirar pra 
lá de três mil fotos, e depois criar um 

álbum com imagens conceituais e 
artísticas que estão mais para compor 
livro de arte. 

Argumentação 
Postagem em 

Blog 

http://portaltagit.n
e10.uol.com.br/c
ultura/17637/albu
m-de-casamento-
e-quase-um-livro-
de-arte/ 

18-set 
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Acho que ele ia parar pra lá de 
Bagdá… Chama os caras do Jackass 

que eles fazem mesmo, JURO! O que 
você acha? Ps. Eu já desci de carrinho 
de rolimã em Iraceminha-SC também. 
Foi SODA! 
 

Narração 
Legenda de 

vídeo 

http://uhull.virgula
.uol.com.br/06/19
/skate-no-centro-
adm-de-porto-
alegre/ 

19-set 

 
Ouvi dizer, ouvi falar  
Ouvi histórias de um lugar  
Pedi ao vento pra me levar  
Não sei onde fica mas hei de encontrar  
Talvez no espaço, talvez no céu  
Pra lá das estrelas, lá vou eu  

 

Narração 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-musicas/rita-
guerra/mundo-
azul/1763211 

29-set 

DEPUTADO PAULO RUBEM, EU LHE 
PERGUNTO CADÊ A EMENDA NO 
VALOR DE R$ 1.500,000,00 QUE O 
SENHOR PROMETEU JUNTO COM (O 
TAL PREFEITIN DE PETROLINA, JÚLIO 
TROÇÇO OU SEJA JÚLIO VERÍSSIMO) 
PARA PAVIMENTAR, DUPLICAR E 
ILUMINAR À AVENIDA: CARDOSO DE 
SÁ NO BAIRRO: VILA EDUARDO NA 
CIDADE DE PETROLINA-PE. NA 
CAMPANHA PARA PREFEITO EM 2012 
QUEM É O MENTIROSO VOCÊ OU O 
PREFEITIN JÚLIO TROÇÇO EU ACHO 
QUE SEU NARIZ VAI PRÁ, LÁ DE 
BRASILIA COM TANTAS MENTIRAS 

VOCÊS 
PETROLINA NÃO PODE MAIS VIVER 
COM TANATS MENTIRAS PARA A 
POPULAÇÃO VOTE FERNANDO PARA 
SENADOR PETROLINA SÓ TEM A 
GANHAR , VOTE PAULO CAMARA 
GOVERNADOR PERNAMBUCO SÓ 
TEM A GANHAR, VOTE MARINA 
PRESIDENTA O BRASIL SÓ TEM A 
GANHAR 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://blogs.ne10.
uol.com.br/jamild
o/2014/10/01/pau
lo-rubem-
compara-fbc-
com-pinoquio-de-
tanta-mentira-
que-ele-
conta/#comment
s 

30-set 

Ei, Xico!! 
Saudações de BH!! 
Você está sugerindo a devoção da 
personagem principal de “Amor nos 
Tempos do Cólera”? Sim, demorou, mas 
o rapaz foi recompensado com o amor 
maduro de uma musa já envelhecida, 
pra lá da meia-idade. 

Narração 
Comentário 

de Leitor 

http://xicosa.blogf
olha.uol.com.br/2
014/10/02/a-arte-
da-cantada-
permanente/ 1-out 

Nas ondas do mar as palavras fazem 
ondular 

A escrita no oceano dos meus sentidos 
No cair da noite, ficarei ao teu lado, no 

despir a pele 
Beijando a praia do meu ser 

Para lá das horas revoltas no meu 

peito no cais do sono 
Castigando-me com a força da tua 

ausência 
Escrita sem porto de abrigo onde 

ancorar 

Narração Poema 

http://pensador.u
ol.com.br/sonhar
_comigo/10/ 

3-out 
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Que rosto é esse, menos claro e mais 
claro [ainda 

O pulso no braço, menos forte e mais 
forte [ainda: 

Dado ou tomado? Para lá dos astros e 

bem [perto do olho 
Sorrisos e sussurros entre folhas e 

passos [apressados 
Sob o sono, onde toda água deságua. 

Descrição Poema 

http://www1.folha
.uol.com.br/fsp/ilu
strissima/188975
-dois-
poemas.shtml 4-out 

Do outro lado da praça, junto a uma loja 
de tecidos finos na esquina da rua 
Crébillon, para lá da turba animada, 

rubra de fervor e suor, Anthime distinguiu 
a silhueta de Charles, cujo olhar tentou 
capturar a distância. Não conseguindo, 
tentou abrir caminho entre as pessoas. 
Mantendo-se à margem do 
acontecimento, trajando, como no 
escritório da fábrica, um terno que 
culminava numa fina gravata clara, 
Charles lançava um olhar impassível 
sobre o tumulto, a máquina fotográfica 
modelo Rêve Idéal, dos fabricantes 
Girard & Boitte, pendurada no pescoço, 
como de hábito.  

Narração Romance 

http://www1.folha
.uol.com.br/ilustri
ssima/2014/10/1
530514-leia-
trecho-de-14-de-
jean-
echenoz.shtml 

11-out 

A noite já foi Já é madrugada  
O dia já vem e eu não fiz nada  

Não sei de onde eu vim  
Nem pra onde eu vou  

Aí que saudade do meu amor  
Andei por aí pra lá e pra cá  

Rodei Cachambi, parei em Irajá  
Quase me perdi pra lá de Xerém  

Meu bem não pintou  
Ai que saudade do meu amor  

A noite á foi...  
A folha caiu, o tempo fechou  

A flor se abriu  
O sol esquentou  

Meu riso sumiu e eu chorei tanto  
Que o pranto secou  

Narração 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-
musicas/zeca-
pagodinho/ai-
que-saudade-do-
meu-
amor/1058893 

12-out 

Luiz Alberto (PT) não conseguiu se 
reeleger deputado federal, ficou para lá 
da décima suplência, mas nem por isso 

perdeu o bom humor. Disse ontem que 
estava batendo o tambor para Dilma no 
segundo turno, fazendo força para 
reelegê-la. Como perdeu a eleição, um 
repórter perguntou a ele: 
- E para o senhor? 
- Aí, amigo, tenho que bater muito mais. 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://atarde.uol.c
om.br/coluna/levi
vasconcelos/163
0750-baianos-
entram-na-briga-
por-dilma-e-
aecio-premium 

13-out 

Só o tempo que pode nos guiar  
A vida não sei mais o que lá  

Mas apesar de não saber  
Minha vida não é nada sem você  

 
Ás vezes eu tento enxergar  

Coisas pra lá de bagdá  

Mas apesar de nada haver  
Seu rosto não consigo esquecer 

Narração 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-
musicas/logaute/
pra-la-de-
bagda/912606 

16-out 
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Quem não gosta de mim,que passe para 
lá da linha do perto, e mesmo se quiser 

entrar nos seus jogos, ao menos que 
jogue certo, que não influencie as 
pessoas, que para comigo têm o coração 
aberto. 

Narração Poema 

http://pensador.u
ol.com.br/frase/M
TY1MDI2OA/ 

18-out 

Eu assisti o show deste cara no 
Maracanãzinho, por volta de 1983. 
Naquela época era raro vir alguém de 
fora do rock. Eu era muito novo (16a) e 
nunca tinha ouvido falar do Yes. Achei 
uma parafernália eletrônica e não entendi 
nada daquele suposto classicismo 
cromático (Bach). Era apresentado com 
o "Anjo loiro do Rock". Fiquei espantado 
com o número de teclados no palco! 
Bem, hoje o Anjo Loiro do Rock se 
parece mais com um rei medieval para lá 
do fim de carreira. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://musica.uol.
com.br/noticias/r
edacao/2014/10/
27/icone-do-
prog-ostentacao-
rick-wakeman-
defende-
virtuoses-e-
descarta-yes.htm 

26-out 

As irmãs não demonstram 
arrependimento algum, e se declaram 
orgulhosas por representar Birmingham, 
e sua mãe, que as criou sem marido, 
concorda: "São meninas adoráveis, 
criadas do jeito certo", ela disse a 
jornalistas. São três gerações que se 
amparam e gostam –não seria essa a 
definição de família, para lá da simples 
aritmética de mãe mais pai mais filhos? 

Para a maioria de nós, famílias são uma 
coleção disparatada de avós, tios e 
amigos perpétuos: o que importa é o 
amor, não a configuração. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folha
.uol.com.br/ilustri
ssima/2014/11/1
544277-toda-
arte-publica-e-
uma-declaracao-
politica.shtml 

8-nov 

Agora, o aumento na bomba vai ser pra 
la dos 10% pode crer. E isto não se 

deverá, sou obrigado a admitir, ao 
PTralhas. Isto se chama ganância 
mesmo. Isto sem contar o aumento que 
já houve só porque ia ter aumento 
sacou? Lembra do Black Fraude? É isto. 
E também não vá atrás dessa conversa 
de Alcool igual 70% da gasolina. Cada 
carro e cada motorista tem seu consumo. 
Então, primeiro vc precisa saber qual é o 
consumo de seu carro com cada um dos 
combustíveis. É isto aí. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://noticias.bol.
uol.com.br/ultima
s-
noticias/economi
a/2014/11/06/petr
obras-aumenta-
preco-da-
gasolina-em-3-e-
do-dieesel-em-
5.htm 

9-nov 

38 km/s é a velocidade do cometa onde 
a galera colocou um robô. Fica para lá 
de marte. Eu devia ter feito isso da vida, 

fantástico!!! 
Descrição 

Comentário 
de Leitor 

http://mensageiro
sideral.blogfolha.
uol.com.br/2014/
11/14/philae-
restabelece-
contato/ 

 11-nov 

O Rio nunca mais vai ter um autódromo, 
esqueçam. É preciso uma área muito 
grande, e só tem espaço na zona oeste, 
para lá da Barra, onde prédios e mais 

prédios são erguidos todos os dias, onde 
a especulação imobiliária  é que manda. 
Falo disso no “Bom Dia, GP!”. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://flaviogomes
.grandepremio.uo
l.com.br/2014/11/
ah-nao-diga-2/ 

12-nov 
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“Na temporada atual, quem merece 
vencer é o Hamilton. Mas tudo pode 
mudar, qualquer probleminha pode 
mudar tudo,” apostou o piloto. Massa 
frisou que os corredores ainda contam 
muito com a sorte nas corridas, refletida 
nas condições da pista e nas batidas que 
os pegam de surpresa. “Eu perdi tanto 
ponto porque teve uma corrida em que o 
Kobayashi [automobilista japonês] me 
mandou pra lá do muro.” 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://jovempanf
m.bol.uol.com.br/
panico/felipe-
massa-enaltece-
torcida-brasileira-
de-f1-cada-volta-
e-um-grito.html 

13-nov 

Pagando pra ver o PT ficar feliz com as 
Zelites brancas de zóio azul donas dos 
Bancos exploradores e tal e quá quá e a 
dona do Agro Negócio q quer o MST pra 
lá do fim do mundo e o chefão das 

Federações dos Poderosos Patrões, 
mandando e desmandando no governo 
Dilma q com eles não vai funcionar a 
Presidenta brabinha mandando os caras 
obedecer sem chiar.  

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://josiasdesou
za.blogosfera.uol
.com.br/2014/11/
29/levy-na-
fazenda-
complica-
estrategia-do-
psdb/ 

13-nov 

Há três modos de condução disponíveis. 
O Race para corridas, o Sport para uma 
condução normal e o Wet para pisos 
escorregadios. Além disso, há como 
desligar o controle eletrônico de tração e 
o de estabilidade. Se a força do V8 já é 
impressionante nas rotações 
intermediárias, acima das 7 mil rpm se 
torna esmagadora. Os giros sobem 
rapidamente para 9 mil com um gritar do 
propulsor que soa como um verdadeiro 
rugido, digno de um carro de corrida. A 
aderência dos pneus é fenomenal, 
mesmo em velocidade já para lá dos 250 
km/h. A Ferrari 458 Speciale é um 

automóvel incrível, em que a magia 
reside justamente na facilidade em que 
se anda em velocidades exorbitantes 
mesmo sem ser um piloto profissional. 

Descrição 
Postagem em 

Blog 

http://motordrea
m.uol.com.br/noti
cias/ver/2014/12/
04/teste-ferrari-
458-speciale-
abuso-de-poder 

20-nov 

A partida começou agitada e, logo aos 3 
minutos, o árbitro não marcou um gol do 
Milan. O goleiro fez a defesa com a bola 
já para lá da linha de gol, mas a 

arbitragem não viu. Aos 19 minutos, em 
um pênalti muito duvidoso, Menez abriu 
o placar.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://noticias.uol.
com.br/ultimas-
noticias/ansa/201
4/11/30/em-jogo-
polemico-milan-
bate-udinese-
por-2-a-0.htm 

29-nov 

quem é pobre de lascá. Só vai prá 
periferia. Eu quando entro de férias vou 
prá lá das arábias: Reino Unido, 

Uoxinton, Açunção, etc. 
Narração 

Comentário 
de Leitor 

http://blogs.ne10.
uol.com.br/torced
or/2014/12/03/ru
bro-negros-na-
argentina-2/ 

2-dez 

cara, pra mim vale gastar um pouco a 
mais em switch gigabit pq eu uso muita 
transferência de arquivo em rede lan, pra 
tu ter uma ideia meus arquivos não estão 
no meu pc e sim num media server, então 
ficar pegando arquivos iso pra la dos 
7GB, vendo filme com 10GB cada e 

ainda navegar na internet com os 60Mb 
da net virtua em rede 100Mb não rola 

Descrição 
Comentário 
em Fórum 

http://adrenaline.
uol.com.br/forum/
internet-
redes/549650-
hub-ou-switch-
2.html 

3-dez 
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Quero voar  
Para bem longe do teu olhar e planar no 

infinito,  
Para lá do horizonte  

 

Viajar, num sonho sem retorno possível, 
E desaparecer no escuro  

Voar bem longe 

Narração 
Letra de 
Música 

http://www.radio.
uol.com.br/#/letra
s-e-
musicas/drago/q
uero-voar-tema-
incluido-na-
novela-dei-te-
quase-
tudo/343404 

18-dez 

excelente gravação. O som ficou ótimo, e 
o contraste realmente ficou um pouco 
exagerado. Mais vc tava com muito sol 
nesse dia, o que eu gravei já eram pra lá 
das 19:30 hs...Eu particularmente gosto 

de um contraste mais forte..Abcs. Narração 
Comentário 
em Fórum 

http://adrenaline.
uol.com.br/forum/
smartphones-
tablets-e-outros-
dispositivos-
moveis/80104-
qualidade-das-
cameras-dos-
celulares-topico-
dedicado-
448.html 

22-dez 
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ANEXO C - PARA LÁ DE X  (OUTROS CASOS) 

Fragmentos dos Textos Tipo Textual 
Gênero 
Textual 

Fonte 
Data de 
Acesso 
(2014) 

Luana eu só liguei pra te dizer que 
eu tô assim  

Bem pra lá de baguida cuida de 

mim  
Mim tira dessa louca anciedade  

1 ano 1 semana sem te ver é um 
castigo  

O meu coração corre perigo  
Vou ficar maluco de saudade  

Chega de escola e de computador  
Eu tô precisando é só do seu amor  

 

Descrição 
Letra de 
Música 

http://www.radio.uol.co
m.br/#/letras-e-
musicas/rene-thristan-
renezinho/luana/22974
73 

10-set 

Flamenguistas, sou português e 
benfiquista e esta noticia chegou a 
Portugal... uma coisa que vos posso 
garantir é que também o nosso 
presidente foi apelidado de louco 
quando veio com esta conversa dos 
sócios, o que é certo é que 10 anos 
depois, o Benfica reestruturou-se e 
hoje é o clube mais bem sucedido 
financeiramente de Portugal, com um 
dos melhores Estádios da Europa e 
com as melhores instalações 
desportivas de Portugal (pavilhões, 
piscinas e centro de estágios e 
formação de jovens atletas). Como 
sabem e foi inteligentemente referido 
por o Eduardo Mello nesta entrevista, 
o Benfica é o clube mais bem 
sucedido na angariação de sócios no 
Mundo, acreditem que esta estratégia 
dos sócios é a maior força de clubes 
como o Benfica ou o Flamengo... ser 
sócio do Benfica dá-me muitas 
vantagens no dia a dia, para lá de ter 
3 bilhetes gratuitos por ano (2 para 
o campeonato + 1 aniversário), 

tenho descontos na gasolina 
(Repsol), material desportivo da 
Adidas e em mais de 1000 
instituições e empresas parceiras do 
clube, fica aqui uma pequena lista 
para terem noção das vantagens de 
se ser sócio http://www.slbenfica. 
pt/Socios/VantagensdeParceiros/list
aparceiros.aspx é impressionante, as 
minhas cotas mensais são pagas só 
em descontos no meu dia a dia... 
enviem alguém a Portugal e venham 
aprender como se faz, usem o ex-
internacional brasileiro Mozer e 
antigo jogador do Flamengo e 
Benfica como intermediário e falem 
com o Benfica, certamente serão 
recebidos de braços abertos, 
Eduardo Mello tem razão, se 
conseguirem ter 1,7 milhões de 
sócios o céu é realmente o limite. Boa 
sorte e tudo de bom... saudações 
benfiquistas. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://espn.uol.com.br/n
oticia/441929_president
e-do-fla-sonha-com-
aumento-de-socios-
torcedores-poderiamos-
comprar-neymar-
ronaldo 

23-set 

http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/rene-thristan-renezinho/luana/2297473
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O local da vez é a cidade de 
Marrakesh, no Marrocos. Cidade que 
muitos brasileiros conhecem pelo 
nome, em função dos versos da 
canção “Qualquer Coisa” de Caetano 
Veloso. Diz a letra no seu inicio: Esse 
papo já tá qualquer coisa / Você já tá 
pra lá de Marrakesh! Canção a 

parte, a cidade é um rico centro 
cultural e tem uma história de 
importância mundial. 

Descrição 
Postagem 
em Blog 

http://noticias.band.uol.
com.br/cidades/bahia/n
oticia/?id=10000071648
8 

26-out 

Sentado próximo de Toto Wolff, 
Hamilton contou que não foi todo 
mundo que teve a mesma 
abordagem não-alcoólica para 
celebrar o título. “Quando eu apareci 
na festa, Toto já estava pra lá de 
Bagdá”, contou rindo. 

 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://grandepremio.uol.
com.br/f1/noticias/hamil
ton-da-bicadas-em-
conhaque-mas-prefere-
celebrar-bicampeonato-
da-f1-com-suco-de-
melancia 

24-nov 

A entrevista foi concedida no 
restaurante SOCANA, no Leblon e lá 
ele já estava para lá de Bagdad.. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://blogs.ne10.uol.co
m.br/jamildo/2014/12/0
1/aecio-diz-que-perdeu-
eleicao-para-uma-
organizacao-criminosa/ 

1-dez 
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ANEXO D - DADOS COMPLEMENTARES 

Fragmentos dos Textos 
Tipologia 
Textual 

Gênero 
Textual 

Fonte 

Data de 
Publicação 
(Acesso: 
02/01/15) 

Agora essa, de substituir as duas 
melhores séries americanas dos 
últimos 15 anos, pelo Otávio. Foi de 
uma insensatez tremenda. Também 
não investia na série e as colocava 
pra lá das 2 da manhã!!! Otávio é 

ótimo e merecia até competir em 
horário mais nobre!!! Ou seja aposta 
o certo na hora e locais errados! Ruim 
pros três, fãs das séries, pro Otávio e 
pro Silvio!!!  

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://televisao.uo
l.com.br/noticias/r
edacao/2014/04/
30/na-estreia-
publico-reclama-
que-otavio-
mesquita-
substituiu-series-
no-sbt.htm 

30-abr-14 

O mais velho dos jogadores do Big 
Brother tem 31 anos, passou a vida 
acompanhando de casa a Danielle 
Winits turbinando o contracheque a 
cada copo de silicone que lhe fazia o 
mesmo com os peitos. O mais novo 
tem 22 e já leu na Flash que o Erick 
Marmo, na tarde em que pegava uma 
namorada na porta do estúdio, foi 
fisgado para a carreira de ator. 
Nenhum deles foi vitaminado com a 
dieta certa de educação e bons 
propósitos por um meio tão poderoso. 
No máximo aprenderam com a 
televisão a disfarçar o vazio que vai 
por dentro com penteados, caraca!, 
que eu vou te contar. Não têm culpa. 
Acham todos, u-hu!, que lhes chegou 
a vez, e tomara que assim seja. 
Jovens, bonitos e saudáveis 
precisam acreditar em alguma coisa 
urgente, pois, se Deus quiser, a vida 
depois da morte ainda custa e está 
longe, bem para lá de depois da Ilha 
de Caras. 

Narração 
Comentário 

de Leitor 

http://www.cadas
erra.blogger.com.
br/2004_01_01_a
rchive.html 

19-jan-04 

É mais um ano que tá acabando e lá 
vem aquela famosa sensação de que 
tudo passou tão rápido... Bem, agora 
que é final do ano claro que passou 
pra lá de rápido, né? Mas o durante 

chegou a ser entediante, 
emocionante, vontade de apertar o 
botão "turn off" e só ligar quando tudo 
tivesse terminado. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

 
 

28-dez-04 

Q lindaaaa...la chiquita bebum 
tomando totas en lo 
botequito,hein?!?!uauhuahauha...ok..
.nd a ver... Mas heinnnn....jah tow 
com saudade d vc!!!To na frente da 
sua ksa e naum posso te ver,pq vc 
viajou pra lá de 
Bagdá!!!!!nhaaaaaaaaaaaa....ma td 

bem....a Ingrid e a Isabelle me 
consolam,ok?!?!?!?!? 
huhuhuhu....Bein....vê c volta logo pra 
eu pelo menos conseguir te ver 
amanhã,antes de vc ir embora!!!Tow 
indoww laranjeba.....Bjsss 

Narração 
Comentário 

de Leitor 

http://polegar.naf
oto.net/photo200
50110151944.ht
ml 

10-jan-05 
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Qualquer criança de peito sabe como 
surgiu o Super-Homem, mas não 
custa relembrar. Krypton, um planeta 
para lá de Bagdá no Sistema Solar, 

começou de repente a esquentar. Um 
cientista, Jor-El, tentou alertar seus 
pares para o risco de uma iminente 
explosão. Mas os sábios, tolos e 
soberbos, não o escutaram. 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://www1.folha
.uol.com.br/fsp/o
piniao/fz0812200
705.htm 

8-dez-07 

Caro gomes o PASSAT realmente é 
lindo mas essa nova linha SURF da 
VOLKS é pra lá de legal adoraria ter 

um PARATI desses na minha 
garagem. 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://flaviogomes
.grandepremio.uo
l.com.br/2007/12/
surf/comment-
page-1/ 

18-dez-07 

A festança era de arromba! Feijoada 
para 100 pessoas, festa com direito a 
seresta e tudo mais! Fartura sem fim. 
Tinha hora pra começar e o término 
era pra lá das tantas da noite. A 

feijoada, de sabor incomparável, era 
preparada por meu pai e por ‘Seu’ 
Otacílio, no improvisado fogão à 
lenha da casa de Mera, minha irmã, 
na Rua São João 1299 bairro Todos 
os Santos. 

Narração Crônica 

http://montesclar
os.com/mural/cro
nistas.asp?cronis
ta=Raquel%20Ch
aves 

28-abr-08 

Fruitadens haagarorum: [...] De 
acordo com pesquisadores, o 
pequeno dinossauro era ágil e um 
corredor muito rápido. Ele viveu 
durante a época Jurássica Superior, 
há cerca de 150 milhões de anos. Ele 
pertencia a um grupo de dinossauros 
chamados ornitísquios, que comem 
plantas. Espécies muito maiores, 
como os tricerátopos e 
estegossauros, estão entre os 
animais do grupo. 

Dissertação 
Postagem em 

Blog 

http://www.bbc.c
o.uk/portuguese/
multimedia/2009/
10/091022_minid
inossauro_video.
shtml 

22-out-09 

apesar das dificuldades, Barrichello 
mostrou bom humor ao falar sobre a 
alegria de Massa, que volta ao topo 
da tabela pela primeira vez desde 
Magny-Cours, em 2008. “Olha ele aí, 
sorrindo, com um carro competitivo... 
só a porcaria do nosso carro que 
ainda não funciona, mas vai ficar 
legal. Vou ali no canto chorar e já 
volto”, brincou o piloto da Williams, 
em entrevista à TV Globo. Porém, na 
coletiva, pouco tempo depois, 
Barrichello preferiu explicar a 
brincadeira para não ser mal 
interpretado pela imprensa brasileira. 
"O contexto era uma brincadeira com 
o Di Grassi. O carro não é tão bom 
quanto a Ferrari, mas, quando 
passava ele durante a prova, brinquei 
que ele é muito bom piloto para o 
carro que tem. Foi uma brincadeira. 
Se eu não tenho um bom carro, 
imagina o Di Grassi. Meu carro tem 
atitudes boas e coisas que precisam 
ser melhoradas, mas está para lá de 
ser uma porcaria”, explicou.  

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.uol.
com.br/f1/ultimas
-
noticias/2010/04/
04/apos-
brincadeira-
rubinho-diz-que-
carro-esta-para-
la-de-ser-uma-
porcaria.jhtm 

4-abr-10 
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Uma turma das mais bacanas se 
reuniu, a convite, para festejar o 
aniversário do bacanérrimo Jean 
Reis. E lá, no Requinte Buffet, a 
Master, de Eronildo e Liane, realizou 
a festa sonhada por Jean. Na forma e 
no conteúdo. Cardápio eclético de  
atrações, com Renata Falcão numa 
performance inspirada, comidinhas 
de depois da meia-noite (quando 
começou a festa)  e para as 7h, 
quando se pensou que terminaria. 
Que nada! De tão boa, a festa rolou 
para além das 9h e bem para lá do 
meio-dia. Um luxo! 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://www2.uol.c
om.br/omossoroe
nse/030910/cont
eudo/paulopinto.
htm 

3-set-10 

 
E´ sarandi  o tempo passa o tempo 

voa e os espertos continua numa boa 

, hoje fiquei sabendo que tem um 

professor de futsal nomeado pelo 

atual governo CARLOS DE PAULA , 

pelo jeito cc 3 usa e abusa das 

estruturas do múnicipio , ganha até 

um sálario razoável , e acreditem 

senhoras e senhores , tem pra lá de 

cem alunos e pasmem , cobra de 

cada aluno 30.00 reais mensais pelo 

o uso do ginásio . É to vendo a hora 

que av londrina vai termina tendo 

PEDÁGIO , juntando esse dinheiro , 

mais o sálario da pra compra até um 

carro importado , dou um revolver 

modelo MAGNO pra quem adivinha 

de quem eu tô falando . ALO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

TOMA PROVIDÊNCIA. 

Argumentação 
Postagem em 

Blog 

http://blogdojoaq
uinzao.blogspot.c
om.br/2010/11/e-
tempo-passa-o-
tempo-voa-e-os-
espertos.html 

5-nov-10 

Gosto muito. Esta foto, para lá de 
estar corretamente feita sugere 

uma estória, tem humor e é essa 
sugestão de estória que vale mais, 
sob o meu ponto de vista.  Parabens 

Descrição 
Comentário 

de Leitor 

http://olhares.uol.
com.br/silencio-
dos-inocentes-_-
versao-carrossel-
foto13921 
57.html# 

5-dez-10 

Bem para lá de Sintra 

Descrição 
Título de 

Postagem em 
Blog 

http://wwwabraxa
s.blogspot.com.b
r/ 

21-jul-11 
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Rosalina foi morta a tiro num lugar 
“onde ninguém tem nada a fazer, só 
existem bois, plantação de feijão e 
uma estrada”. O nome da freguesia é 
Sampaio Corrêa, município de 
Saquarema, com o qual nenhum dos 
envolvidos no caso tinha qualquer 
relação. Fica a 90 quilómetros do Rio, 
passando a ponte sobre a Baía de 
Guanabara, e continuando bem para 
lá de Niterói. Mas a meio caminho 

entre o Rio e o local do crime está 
Maricá, município onde Feteira tinha 
uma fazenda, em parte incluída na 
herança que coube a Rosalina. 
O que Duarte Lima disse à polícia 
brasileira é que na noite do crime, 7 
de Dezembro de 2009, levou 
Rosalina de carro desde o Rio até 
Maricá porque ela se queria 
encontrar com uma tal Gisele que 
estaria interessada em comprar parte 
da fazenda 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://blogues.pu
blico.pt/atlantico-
sul/2011/09/30/in
vestigacao-no-
brasil-aponta-
duarte-lima-
como-unico-
suspeito-na-
morte-de-
rosalina/ 

9-set-11 

Diogo: o teu bolo está divinal. Embora 
nunca tenha experimentado nada 
com alfarroba, fiquei mais do que 
tentada com esta receita. Para lá de 
muito bem explicado, o bolo ficou 

mesmo muito bonito. 
Bjn Márcia 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://www.aculp
aedasbolachas.c
om/2012/03/bolo-
de-maca-e-
alfarroba-com-
cobertura.html 

11-mar-12 

Caro Birner, 
 
A defesa, do SPFC, é um circo 
mambebe dos horrores. É a chamada 
peneira furada………….Que horror 
!!!!!!! 
Além de jogadores, minimamente 
competentes para a função, falta 
treinamento tático. Aliás, coisa de 
pouco conhecimento do Leão. 
Tomar sufoco, de um time de 
segunda divisão e fraco, é muito para 
omeu gosto pelo futebol. 
Certamente, contra o Coritiba, o 
pesadelo sera maior…………. 
Até porque, o time é muito melhor. 
Time que pretende chegar à algum 
lugar, não pode, repito, não pode 
tomar 6 gols em dois jogos. Além de 
ressucitar centro avante encostado. A 
coisa tá para lá de 
Marrakesh………..Eita ferro, cruz 

credo !!!!!!!!! 

Argumentação 
Comentário 

de Leitor 

http://blogdobirne
r.virgula.uol.com.
br/2012/05/24/vo
u-blogar-durante-
a-madrugada-
aqui-o-texto-da-
classificacao-do-
sao-paulo-
escrito-por-
raphael-prates/ 

24-mai-12 
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Numa terra bem distante 
Bem pra lá de Maceió 

Tinha um reino encantado 
Desde os tempos da sua avó 

 
Quem quer entrar nesse reino 

Não é só estalar dedo 
É um reino encantado! 

Tem que saber o segredo! 

Narração Cordel 

http://www.carliss
ongaldino.com.br
/cordel/concha-
m%C3%A1gica 

31-mai-12 

Para completar, nessa hora ja tem 
gente que ja esta para la de Bagdá,  

e com o olho ja caído, junte a isso 
uma embolaçao, porque espaço o 
fotografo nao vai ter mesmo, e ai o 
resultado é uma foto "mais ou 
menos". Ai fica a minha questão, o 
que os senhores fazem para evitar ter 
que fazer na pista de dança mais 
fotos (se é que podemos chamar de 
fotos) do que em todo o resto do 
casamento, sem desagradar o 
cliente? 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://forum.mund
ofotografico.com.
br/index.php?topi
c=75656.0 

9-set-12 

Marrocos - Depois de sofrer com a 
derrota do Atlético logo no primeiro 
jogo no Mundial de Clubes no 
Marrocos, contra o time local do Raja 
Casablanca, muitos torcedores do 
time mineiro decidiram dar a volta por 
cima com uma viagem pra lá de 
Marrakesh, cidade onde aconteceu a 

partida em dezembro. O TUDO 
acompanhou um grupo de 
aproximadamente 10 atleticanos 
rumo à porta do deserto do Saara 
Ocidental, quase na fronteira com a 
Argélia. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://www.jornalt
udobh.com.br/turi
smo/torcedores-
do-galo-
encaram-
dromedarios-no-
saara/2/ 

28-dez-2013 

Para lá da coleção de rádios, o Sr. 

António, merceeiro de profissão, 
ainda possui belos exemplares de 
relógios que também teve muito 
orgulho em me mostrar. Este aqui,  
tem uma particularidade, pois para lá 
de ser uma beleza, a corda dura um 

ano inteiro.  Fiquei encantada com 
todas estas relíquias do passado e 
valeu a pena esta visita, para quem ia 
apenas comprar morangos 

Narração 
Legenda de 

Foto 

hares.sapo.pt/reli
quia-do-tempo-
foto5608714.html 

21-mai-13 

É sempre uma maioria, bem para lá 
de 50%, que manifesta desconhecer 

ou não tratar com os temas da 
energia e, ainda mais (superior a 
80%), da Captação e 
Armazenamento de CO2. 

Dissertação 
Texto 

Acadêmico 

http://bdigital.ufp.
pt/bitstream/1028
4/1096/1/Ebook.p
df 

2-jan-14 

O gráfico não está nada bom mesmo, 
parece o primeiro com patch pra 
1080p no PC, parece que não 
evoluiu. Mas sinceramente, ao 
menos no PC, o Dark Souls está pra 
lá de ser forte em gráficos. Esse é 

um daqueles jogos que é muito bom 
mesmo parecendo meio velho.  

Argumentação 
Comentário 
em Fórum 

http://adrenaline.
uol.com.br/game
s/videos/2889/no
vo-trailer-de-
dark-souls-ii-da-
destaque-aos-
monstros-do-
game.html?cp=1 

15-jan-14 
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Eu particularmente curti muito do que 
"vi". Não da parte visual, mas de todo 
o resto. Como comentaram, as 
colisões não estão muito realistas 
mesmo, os carros as vezes parecem 
terem imãs, pois eles se repelem nas 
batidas. A IA da policia esta pra lá de 
muito show, ao contrario de outros 

jogos de mundo aberto, elas não 
ficam em manadas, se você opta por 
virar a segunda direita, uma delas 
tenta pegar a primeira direita pra te 
fechar e tentar cortar a vantagem, 
não precisa brotar 2 ou 3 carros nos 
cruzamentos, os 2 ou 3 que estavam 
atrás de você fazem o trabalho, é um 
show essa parte.  

Argumentação 
Comentário 
em Fórum 

http://adrenaline.
uol.com.br/forum/
pc/402944-
watch-dogs-
preview-483.html 

22-mai-14 

"Sex Tape" é o nome de uma 
comédia estrelada pela atriz 
Cameron Dias. No filme um casal 
resolve relembrar o “fogo da 
juventude” fazendo sexo em todas as 
posições. Para incrementar mais 
ainda a experiência os dois ligam 
uma câmera para gravar as cenas na 
cama. Três horas de gravações que 
somem e isso vai dar aquela dor de 
cabeça no casal.A história parece 
apetitosa, e é. Ainda mais por conta 
da atriz americana que aparece linda 
e nua para deleite dos que apreciam 
as formas perfeitas de uma mulher 
pra lá de bonita. Marina, sua 

coordenadora Erundina e Dilma que 
me perdoem, mas eu sou mais a 
Cameron Dias! 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://robertoalme
idacsc.blogspot.c
om.br/2014/08/ca
meron-dias-
arrasa-em-novo-
filme.html 

22-ago-14 

O Luís Fabiano sempre foi um 
jogador agressivo pra lá da conta. 

Não é novidade alguma. Já vi jogos 
dele batendo sem dó, se puder, vai 
pra cima e bate. Se ele tivesse 
investido no MMA talvez hoje fosse 
um atleta melhor. 
 

Narração 
Comentário 

de Leitor 

http://blogdobirne
r.virgula.uol.com.
br/2014/10/01/lui
s-fabiano-nao-
mostra-respeito-
pelo-sao-paulo/ 

30-set-14 

A faixa de cervejas especiais – a 
chamada faixa das Super Premium – 
hoje representa cerca de 1% do 
consumo nacional e deve dobrar na 
próxima década, na avaliação dos 
especialistas. Se há dez anos o Brasil 
tinha cerca de uma dúzia de 
microcervejarias, hoje já são para lá 
de 200, mais preocupadas com a 

variedade e em produzir bebidas 
utilizando processos cuidadosos e 
ingredientes acima da média do que 
com volume e preço, como costumam 
fazer as gigantes. 
 
 

Argumentação 
Artigo de 
Opinião 

http://revista-
mensch.blogspot.
com.br/2014_10_
15_archive.html 

15-out-2014 
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Para alcançar os 45, o Botafogo 
necessita de 5 vitórias em 9 jogos. 
São 15 pontos em 27 possíveis, um 
aproveitamento razoável diante da 
frieza dos números. No entanto, para 
quem só obteve 8 vitórias em 29 
partidas, isso é pra lá de muito. E, 

diante disso, o botafoguense já dá o 
braço a torcer. 

Narração 
Postagem em 

Blog 

http://espnfc.esp
n.uol.com.br/bota
fogo/preto-no-
branco/quando-
o-futebol-
contraria-a-
matematica 

20-out-14 

Pior – Pastore: O jogador se esforçou 
e até correu muito em campo, mas 
não conseguiu criar nenhuma grande 
jogada para o PSG. O argentino foi 
substituído no segundo tempo para a 
entrada de Cabaye. 

Narração 
Notícia ou 

Reportagem 

http://esporte.uol.
com.br/futebol/ca
mpeonatos/liga-
dos-
campeoes/ultima
s-
noticias/2014/10/
21/cavani-e-
david-luiz-
salvam-e-psg-
bate-apoel-na-
liga-dos-
campeoes.htm?
mobile 

21-out-14 

E eu já percebi algo, que todo 
Sasukete é agressivo pra lá das 
contas, acho que essa parada de 

preferência de personagem tem algo 
relacionado com a personalidade das 
pessoas, e por isso todo Sasukete é 
agressivo, claro que ser fã do Sasuke 
não define a personalidade das 
pessoas, o que eu quero dizer é que 
apenas algumas pessoas específicas 
gostam do Sasuke devido a sua 
personalidade. Claro, isso vale 
apenas para alguns Sasuketes, já 
que existem alguns que são fãs 
conscientes, mais deliberais. 

Argumentação 
Postagem em 

Blog 

http://forumprojec
t.xpg.uol.com.br/t
opic/44378-
naruto-x-
sasuke/page-102 

22-out-14 

“Você é legal. Você é muito legal. 
Com todo mundo. Sorri pra estranhos 
e ajuda as velhinhas a atravessarem 
a rua. Você é gente boa. O melhor 
tipo de pessoa. E esse é meio que o 
problema. Porque acho que eu queria 
que fosse só comigo.” 

Descrição Citação 

http://pensador.u
ol.com.br/frase/M
TU5NDE2OQ/ 

Sem data de 
postagem 

Esse joguinho [é bem legal] e você 
vai se divertir com a nossa linda 
gatinha Hello Kitty  fazendo a 
decoração de um sorvete bem 
gostoso. Use a criatividade e 
capriche!  

Descrição 
Legenda de 

Jogo 

http://meusjogos
demeninas.uol.co
m.br/jogo/decorar
-sorvete-da-hello-
kitty.html 

Sem data de 
postagem 

Quero dormir com você naquele sofá 
apertado depois de assistir o seu 
filme preferido. Quero morrer de rir ao 
ouvir você me contando uma piada, 
por mais sem graça que seja. Quero 
te acordar com vários beijos. Quero 
dizer que te amo. Eu apenas quero te 
fazer feliz, como ninguém nunca fez. 
Quando desliguei o telefone pra lá 
das 04:00 horas da manhã, eu disse 

que sonharia com você, apenas pela 
certeza de que sua imagem linda, 
clara, fascinante, jamais sairia da 
minha cabeça…  

Narração Declaração 

http://pensador.u
ol.com.br/frase/M
TY5MjcwOQ/ 

Sem data de 
postagem 

 


