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RESUMO 
 
 Nesta pesquisa, analisamos usos da palavra tipo, com ênfase no estudo de sua função 
anguladora, sob a perspectiva teórica da Linguística Cognitiva em Lakoff (1987) e, mais 
especificamente, da Teoria dos Espaços Mentais proposta por Fauconnier (1994, 1997) e 
Fauconnier & Turner (2002). Também nos valemos de contribuições da Linguística Textual 
na análise e explanação do fenômeno investigado. 
 Em primeiro lugar, objetivamos verificar a importância do estudo de tipo angulador, 
no português do Brasil (PB) dos dias atuais; e, em segundo lugar, procurar por motivações 
pragmáticas, no contexto da comunicação online, que pudessem influenciar na ocorrência 
deste angulador, uso inovador e característico da modalidade oral da língua, em contextos 
mais formais, como em portais de notícias.  
 Para isso, coletamos 100 ocorrências de usos de tipo em blogs, sites e portais de 
notícias da internet, usando a ferramenta Google, em casos que tipo não funcionasse como 
substantivo e nem com a presença da preposição de. 
 A análise foi realizada em duas partes. Na primeira, voltada para aspectos sintáticos e 
semânticos, pudemos constatar a presença de 40 casos de tipo como angulador. Na segunda, 
levamos em conta aspectos pragmáticos e discursivos diversos que contribuíram para a 
explicação dos casos em análise.  
 Como resultado, concluímos que o angulador tipo exerce o importante papel de 
veicular ponto de vista através da promoção de ricos processos cognitivos, como a mesclagem 
conceptual e a analogia. Além disso, verificamos que a presença deste angulador sobressai em 
contextos informais, já que a maioria dos casos em contextos mais formais se deu em forma 
de falas reportadas.  
 A importância deste trabalho está na contribuição para os estudos dos anguladores e da 
descrição do PB, além de dar destaque para o contexto da comunicação virtual, considerado 
propício para o surgimento e disseminação de novos usos linguísticos. 
 
Palavras-chave: tipo, angulador, gramaticalização, espaços mentais, comunicação virtual 
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ABSTRACT 
 
 In this research, we analyzed usages of the word tipo, with emphasis on the study of its 
hedging function, under the assumptions of Cognitive Linguistics in Lakoff (1987) and, more 
specifically, The Mental Spaces Theory, proposed by Fauconnier (1994, 1997) and 
Fauconnier & Turner (2002). We took into account contributions of Textual Linguistics, as 
well. 
 Firstly, we aimed to verify the importance of the study of the hedge tipo, in Brazilian 
Portuguese of the current days; and, secondly, to search for pragmatic motivations, in the 
context of online communication, which could influence the occurrence of this hedge, 
considered an innovative usage and characteristic of the oral language, in more formal 
contexts, such as news websites. 
 For this, we collected 100 occurrences of usages of tipo on blogs, websites and news 
websites, using Google, in cases that tipo neither is a noun nor is accompanied by the 
preposition de. 
 The analysis was performed in two parts. Firstly, it was based on syntactic and 
semantic aspects, in which we observed the presence of 40 cases of tipo as a hedge. Secondly, 
we took into account some pragmatic and discursive aspects, which contributed for the 
explanation of the cases in analysis. 
 As a result, we concluded that the hedge tipo plays an important role in conveying 
viewpoint, by promoting rich cognitive processes, such as conceptual blending and analogy. 
In addition, we found out that the presence of this hedge is more evident in informal contexts, 
since most of the cases in more formal contexts occurred in the form of reported speeches. 
 The importance of this work is the contribution to the study of hedges and the 
description of the Brazilian Portuguese language. In addition, it emphasizes the context of 
virtual communication, which is an opportune place for the emergence and dissemination of 
new linguistic usages. 
 
Key words: tipo, hedge, grammaticalization, mental spaces, virtual communication 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O pesquisador norte-americano George Lakoff foi o primeiro a investigar o fenômeno 

dos anguladores (hedges, em inglês), em termos linguísticos, com a apresentação do trabalho 

Hedges: a study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts (1973), no qual investigou 

os diferentes graus de verdade em línguas naturais.  

Baseado na Teoria de Conjuntos Difusos ou Lógica Difusa (Fuzzy Set Theory) de 

Zadeh (1965 apud Lakoff 1972) e no relatório da pesquisa psicolinguística On the Internal 

Structure of Perceptual and Semantic Categories de Rosch (1971 apud Lakoff 1972), Lakoff 

identificou que palavras e expressões como ‘amplamente falando’, ‘tal como’, ‘tecnicamente’, 

’um tipo de’, entre outras, introduziam determinado grau de incerteza categorial nas palavras 

ou proposições por elas escopadas, o que causava a violação das fronteiras categoriais 

aristotélicas, entendidas aqui como categorias semântico-cognitivas.  

Segundo o autor, isso ocorreria porque alguns conceitos apresentam fronteiras vagas, o 

que faria com que algumas frases de línguas naturais não fossem nem verdadeiras nem falsas, 

ou verdadeiras em alguns aspectos e falsas em outros, como no exemplo a seguir:  

1- A baleia é um tipo de peixe.  

 De acordo com Lakoff, a afirmação em (1) só seria possível porque o conceito de 

peixe, embora seja objetivo, compartilha propriedades com a baleia, como, por exemplo, o 

fato de viverem nos mares, locomoverem-se por nadadeiras e terem um formato 

hidrodinâmico. Além disso, o angulador um tipo de exerceria o papel de flexibilizar as 

fronteiras categoriais semântico-cognitivas, aproximando a entidade baleia e a categoria 

peixe. 

 Assim, o autor definiu os anguladores como: “words whose meaning implicitly 

involves fuzziness – words whose job is to make things fuzzier or less fuzzy” (Lakoff 
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1972:471), ou seja, palavras cujo significado implicitamente envolve imprecisão, ou palavras 

cuja função é tornar coisas mais ou menos imprecisas.  

O trabalho inicial veio acompanhado de uma lista com diversas palavras, locuções e 

morfemas, os quais Lakoff chamou de hedges and related horrors1, e que contém alguns dos 

anguladores abordados pelo linguista em seu estudo pioneiro sobre o fenômeno.  

A partir de então, diversos estudos, alguns dos quais serão mencionados neste 

trabalho, contribuíram para a compreensão do que são anguladores e de seu importante papel 

na linguagem.  

Com o avanço dos estudos sobre o tema, pudemos compreender que, na verdade, a 

imprecisão que os anguladores pareciam promover diz respeito a processos cognitivos que 

envolvem o sujeito conceptualizador e a forma como conceptualiza o mundo. 

Por tais questões, decidimos abordar o problema a partir dos pressupostos teóricos da 

Linguística Cognitiva (doravante LC), mais especificamente, a partir dos pressupostos da 

Teoria dos Espaços Mentais (doravante TEM), por acreditarmos que esta é uma teoria que dá 

conta de explicar os fenômenos de significação em línguas naturais.  

Tendo em vista que os anguladores são um grupo híbrido em termos morfológicos e 

sintáticos, em relação às palavras que podem assumir tal função, escolhemos trabalhar com a 

palavra tipo, que, no discurso, muitas vezes tem assumido a função de angulador em diversas 

de suas possíveis instanciações, nas modalidades oral e escrita da língua portuguesa no Brasil 

(doravante PB), conforme mostraremos a seguir.  

 

 

 

 

                                                           
1 Em anexo. 
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1.1 O problema e nossos objetivos 

 

Novas expressões e novos usos com a palavra tipo têm se mostrado bastante 

frequentes no PB contemporâneo, mais especificamente na fala de jovens.  

Em estudos sobre gramaticalização, autores como Gonçalves et al (2007) e Bagno 

(2013) demonstram que esses novos usos são muito comuns na modalidade oral da língua e 

que ocorrências na modalidade escrita têm sido cada vez mais frequentes em propagandas, 

jornais e revistas, e também na internet, em diversos contextos comunicativos, muitas vezes 

voltados para o público jovem.  

Neste trabalho, optamos por uma abordagem linguística sincrônica. Entretanto, é 

interessante observarmos a origem da palavra tipo e suas atuais possíveis instanciações, de 

acordo com dois importantes dicionaristas do PB, para termos certa noção do quanto esta 

palavra mudou em termos de significado e classe gramatical. 

Segundo Cunha (1986) no dicionário etimológico Nova Fronteira da língua 

portuguesa, a palavra tipo veio do latim typus, derivada do grego týpos e se originou a partir 

da peça cujo molde produzia letras ou símbolos. Com o passar do tempo, o sentido de molde 

de letras e símbolos tornou-se opaco, sendo mantido apenas o sentido de molde, e novos 

sentidos foram incorporados.   

Na mesma direção, Ferreira (2010), no Dicionário Aurélio da língua portuguesa 

afirma o seguinte: 

 

tipo [Do gr. týpos, 'cunho', 'molde', sinal'.] S. m. 1. Aquilo que inspira fé como 
modelo. 2. Coisa que reúne em si os caracteres distintivos de uma classe; símbolo: 
"Estêvão era o tipo do rapaz sério." (Machado de Assis, Contos Fluminenses, p. 86.) 
3. Exemplar, modelo. 4. Personagem paradigmático da ficção ou da tradição oral: 
Arlequim, Don Juan e Romeu são tipos eternos. 5. Fam. Pessoa esquisita, excêntrica. 
6. Burl. Qualquer indivíduo: "Veja, ilustre passageiro, / O belo tipo faceiro / Que o 
senhor tem ao seu lado" (antigo anúncio em bondes cariocas). 7. Pessoa pouco 
respeitável. 8. Biol. Exemplar que, examinado pelo autor de uma espécie, é 
explicitamente indicado por ele como padrão da descrição original da espécie. [Se 
não houve menção do tipo, outro exemplar é escolhido, posteriormente, para servir 
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de tipo.] 9. Econ. Porcentagem do valor nominal de um empréstimo que é 
efetivamente transferida ao tomador. 10. Qualquer peça, ger. móvel e em relevo, que 
tem a função do tipo (9). 11. Tip. Paralelepípedo de metal fundido (ou de madeira, 
nos grandes corpos), cujo olho, convenientemente entintado, imprime determinada 
letra ou sinal. [V. linha-bloco.] 12. Tip. Letra impressa, resultante de composição 
tipográfica ou de fotocomposição. [Sin., nesta acepç.: caractere, caráter, letra, letra 
de imprensa, letra de fôrma, letra redonda.]. 

 

Em sua evolução, em termos de uso, a palavra tipo tem assumido funções mais 

gramaticais, que vão além de sua primitiva função substantiva, em um cline de abstratização e 

discursivização, que caracteriza um processo de gramaticalização, conforme ilustram os 

exemplos a seguir: 

1- Que tipo de pai você quer ser? 

2- Ele é um pai tipo super-herói. 

3-  Há pais, tipo, que não estão nem aí para os filhos. 

 Em (1), a palavra tipo tem função de substantivo, sendo esta sua possibilidade de 

instanciação mais concreta; em (2), tipo não exerce função substantiva, mas sim de uma 

palavra aproximativa, semelhante a uma conjunção ou preposição. Neste caso, tipo é um 

angulador, já que aproxima propriedades da categoria pai com propriedades da categoria 

super herói, conforme o ponto de vista do enunciador, sendo este um uso mais abstrato que 

(1), e, em (3), a palavra tipo, distante de sua função substantiva, exerce a função pragmática 

de marcador discursivo, um uso mais gramatical e mais abstrato que (1) e (2).  

 Apesar de existirem diversos estudos sobre a gramaticalização da palavra tipo e sobre 

anguladores, a maioria analisa as construções um tipo de. No entanto, as ocorrências que mais 

nos chamam a atenção são aquelas em que a palavra tipo não é acompanhada de determinante 

ou numeral (um) e nem seguida da preposição de, conforme o exemplo supracitado em (3).   

 Dada a grande produtividade de tipo, acreditamos que este trabalho possa contribuir 

para os estudos sobre os anguladores, em termos de taxonomia e descrição do PB. 

  Tendo isso em mente, levantamos as seguintes questões relacionadas à palavra tipo: 
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1- Levando-se em consideração que a palavra tipo atua como um angulador do PB, quais são 

suas funcionalidades semânticas? 

2- Há motivações pragmáticas que, no contexto da comunicação via internet, possam, de 

alguma forma, favorecer a inserção de ocorrências mais informais com tipo na modalidade 

escrita do PB, em registros mais formais? 

 A partir destas questões, pretendemos comprovar as seguintes hipóteses: 

1- As funcionalidades semânticas de tipo angulador estão ligadas à questão da perspectivação 

na linguagem, já que esta palavra atua como um construtor de espaços mentais, que se 

desenvolvem de acordo com a forma como um dado sujeito conceptualiza o mundo; 

2- O fato de a internet, muitas vezes, apresentar uma linguagem com características das 

modalidades oral e escrita da língua e a atuação de diferentes gêneros discursivos no ambiente 

virtual é que nos possibilita observar ocorrências informais, típicas da modalidade oral, cada 

vez mais próximas de contextos considerados mais formais. 

 Para a realização da pesquisa, buscamos ocorrências de tipo em blogs e diversos sites 

da internet através da ferramenta de busca Google.  De acordo com os resultados encontrados, 

realizamos a análise dos dados em duas etapas: na primeira, analisamos as ocorrências de 

acordo com sua estrutura gramatical, sob os pressupostos teóricos da TEM e identificamos os 

anguladores.  

 Já na segunda parte, buscamos informações sobre a inserção das construções informais 

em contextos diversos na internet e buscamos contribuições da Linguística Textual para 

verificar questões de registros formais e informais, além da atuação de diferentes gêneros 

textuais no ambiente online. 

 Tais procedimentos serão descritos no capítulo 5 deste trabalho (metodologia). Na 

próxima seção, indicamos a organização desta dissertação. 
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1.2 A organização do trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada do seguinte modo: o capítulo 2 apresentará revisão da 

literatura, em que resenhamos relevantes trabalhos de pesquisa sobre os anguladores. Em 2.1, 

estão listados os trabalhos iniciais que consideramos importantes pontos de partida para a 

compreensão do fenômeno; em 2.2, descrevemos trabalhos relevantes sobre os anguladores no 

PB; e em 2.3, trazemos contribuições de outras perspectivas teóricas sobre os anguladores. 

 Em 3, apresentamos os pressupostos teóricos nos quais esta dissertação está 

fundamentada: a Linguística Cognitiva, as noções de Modelos Cognitivos Idealizados, 

Esquemas Imagéticos, Frames, Ponto de Vista e a Teoria dos Espaços Mentais, juntamente 

com a ideia de mesclagem conceptual. 

 No capítulo 4, vamos abordar o fenômeno dos anguladores em três aspectos: em 

termos de categorização, em que se constituem como uma categoria linguística; em termos de 

gramaticalização, processo pelo qual acreditamos que a palavra tipo ganhou novos 

significados e novas funções, e em termos da inovação linguística que, em uma interface com 

a Linguística Textual, pretendemos buscar base teórica para explicar o contexto da 

comunicação online.  

 No capítulo 5, indicaremos metodologia utilizada neste trabalho, em que 

descreveremos a composição do corpus composto para nossa pesquisa e todos os 

procedimentos aplicados, e apresentamos também a descrição dos dados encontrados. 

 O capítulo 6 apresenta a análise dos resultados que obtivemos e está dividido em duas 

partes, uma voltada para aspectos gramaticais, e outra voltada para aspectos pragmáticos e 

discursivos. 

 Por fim, o capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho, a partir da análise dos dados, 

além de sugestões para trabalhos futuros.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Primeiros trabalhos 

 

Primeiro linguista a estudar os anguladores, Lakoff (1973) indicou que tais palavras 

causam imprecisão, revelam distinções de grau de pertencimento categorial e dizem muito 

sobre significado, como nos exemplos a seguir: 

1- Ester é um peixe.  

2- Ester é praticamente um peixe.  

 Enquanto (1) seria uma afirmação falsa, porque Ester é um ser humano e não um 

peixe, a afirmação em (2), por outro lado, poderia ser verdadeira, já que Ester nada bem e se 

sente bem na água. Ou seja, Ester possui algumas propriedades de um peixe e o angulador 

praticamente é que promoveria essa aproximação. 

 Com os exemplos a seguir, o autor contrasta o uso dos anguladores estritamente 

falando (strictly speaking) e amplamente falando (loosely speaking): 

3- Estritamente falando, uma baleia é um mamífero. 

4- Amplamente falando, uma baleia é um peixe. 

 Em (3), a baleia é classificada como mamífero se levarmos em conta os critérios 

importantes para distinguir os mamíferos dos peixes. Por exemplo, os mamíferos são 

vivíparos e respiram ar. Já o exemplo (4) parece dizer que classificamos baleias como peixes 

se ignorarmos as propriedades primárias e levarmos em conta o fato de que elas vivem na 

água e têm formato hidrodinâmico, parecido com os peixes. Assim, faz-se necessário 

distinguir critérios primários e secundários de pertencimento categorial.  

 Lakoff também diz que temos que distinguir aquelas propriedades capazes de conferir 

algum grau de pertencimento categorial daquelas propriedades que são características dos 



14 

 

membros de uma categoria, mas que não conferem nenhum grau de pertencimento. Por 

exemplo, não importa quão bem um ser humano nade, isso não vai fazer dele um peixe de 

forma alguma. Mas se falamos de um ser vivo que vive na água, tem o formato de um peixe e 

seus únicos membros são nadadeiras e uma cauda, parece que estamos amplamente falando 

de um membro da categoria peixe, de certa forma. 

 Assim, podemos entender que os anguladores atuam como elementos reguladores do 

grau de pertencimento de uma entidade à determinada categoria, e atribuem a essa entidade 

propriedades de outras categorias. 

  O autor propõe, então, a seguinte tipologia para os critérios de graus de pertencimento 

categorial: 

1- Definicional; 

2- Primário; 

3- Secundário; 

4- De características incidentais. 

 De acordo com Lakoff, os três primeiros critérios seriam capazes de conferir graus de 

pertencimento categorial dependendo de vários fatores. O quarto critério não seria capaz de 

conferir grau de pertencimento categorial, mas contribuiria para o pertencimento à categoria. 

Outro autor importante para os estudos sobre anguladores é Kay (1997), segundo o 

qual estes itens fazem parte da semântica da língua.  

Tomemos a expressão loosely speaking (amplamente falando). Nela, a noção que fala 

ampla evoca se torna parte da semântica da sentença em que ocorre. Uma sentença angulada, 

segundo o autor, geralmente contém um comentário sobre ela mesma ou sobre parte dela. 

Dessa forma, quando alguém diz 'Amplamente falando, a França é hexagonal', parte do que 

foi dito é um tipo de comentário metalinguístico sobre a locução 'a França é hexagonal'.  
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O angulador loosely speaking, por exemplo, pode ser empregado a serviço de uma 

variedade de funções semânticas e/ou pragmáticas. Kay analisou a seguinte proposição 

proferida por um antropólogo e levantou algumas considerações sobre tal fenômeno 

linguístico: ‘Loosely speaking, the first human beings lived in Kenya.’ (Amplamente falando, 

os primeiros seres humanos viveram no Quênia).  

Em primeiro lugar, deve-se considerar que a  ‘os primeiros seres humanos’, de acordo 

com o processo evolucionário gradual, apresenta problemas semânticos, já que ainda não 

eram de fato considerados humanos naquela fase da evolução, e sim ancestrais de nossa 

espécie.  

Em segundo lugar, o interlocutor poderia questionar se a expressão 'os primeiros seres 

humanos' se refere exatamente àquela entidade que viveu no Quênia. Há diferença entre 

afirmar que aqueles eram os primeiros seres humanos e afirmar que aqueles eram os primeiros 

seres humanos conhecidos pela ciência. 

Em terceiro lugar, há um problema em relação à localização geográfica precisa de 

onde viveram aqueles seres, uma vez que Quênia é um Estado moderno, que ainda não existia 

naquela época.  

Em quarto lugar, outra consideração que pode ser feita a respeito da proposição é que 

o antropólogo simplifica e/ou distorce fatos pertinentes, porém, da melhor forma possível para 

a compreensão de seu interlocutor, dadas as exigências da situação conversacional (Máximas 

de Comunicação de Grice).2  

Assim, é possível compreendermos que o angulador pode representar uma tentativa de 

o falante se desculpar pela deficiência na qualidade da informação proferida. 

Kay dialoga com o trabalho inicial de Lakoff sobre os anguladores, negando a 

proposta de mudança categorial. Ao invés disso, afirma que o escopo semântico de 

                                                           
2 O autor argumenta que, às vezes, a exigência das Máximas Conversacionais de Quantidade (não diga mais do 
que o necessário) e de Modo (seja sucinto) requerem um sacrifício da Qualidade (diga a verdade).  
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amplamente falando deve ser toda a sentença que a expressão acompanha. Assim, a presença 

ou ausência do angulador afetaria o nosso julgamento sobre a verdade da sentença. 

 O angulador technically (tecnicamente) significa, grosso modo, algo que é estipulado 

por aqueles que a sociedade autorizou. Dessa forma, quando dizemos 'Technically, a whale is 

a mammal' (Tecnicamente, uma baleia é um mamífero), apelamos para um fato decretado por 

biólogos (autoridade), por exemplo.   

 Kay resume duas propriedades dos anguladores, que causam problemas para a 

semântica formal: a) que seu significado lexical pode se tornar um esquema da semântica 

combinatória da sentença em que o angulador ocorre, e b) que uma sentença angulada pode 

conter um comentário metalinguístico sobre a forma como uma palavra ou frase foi usada 

naquela sentença. 

 Vejamos, a seguir, alguns dos exemplos citados pelo autor sobre as categorias 

gramaticais modificadas pelos anguladores: 

5- Crete is sort of an island. (modifica um sintagma nominal); 

6- All the papers were kinda really interesting. (modifica um sintagma adjetival); 

7- While singing kinda in between the notes... (modifica um sintagma preposicional); 

8- She did it very kinda unfalteringly. (modifica um advérbio); 

9- I kinda have to get going now - because I have to pick up my car at 5:00. (modifica um 

sintagma verbal). 

 Assim, Kay afirma que tais palavras têm uma propriedade sintática que não pode ser 

descrita adequadamente pela regras gramaticais do inglês, propondo, então, uma categoria 

sintática gramatical dos anguladores.  

 Também afirma que a caracterização semântica das duas construções requer uma 

formulação característica, pois seu caráter semântico particular tem natureza inerentemente 

metalinguística.   
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 Enquanto os anguladores loosely speaking e technically parecem indicar que o falante 

tem claramente em mente o problema em seu discurso, sobre o qual ele avisa, os anguladores 

kinda e sorta parecem indicar a ideia contrária, de que o falante não está preparado para 

especificar a natureza precisa do problema apontado pelo angulador.  

 Mais ampla do que a noção de metalinguagem apontada por Kay, adotamos neste 

trabalho a noção de metalinguagem apontada por Jakobson, como sendo um dos fatores 

envolvidos na comunicação verbal que desempenha um papel importante em nossa linguagem 

cotidiana: sempre que o remetente e/ou destinatário têm necessidade de verificar se estão 

usando o mesmo código, o discurso focaliza o código, desempenhando uma função 

metalinguística e nesse tipo de linguagem são oferecidas informações apenas a respeito do 

código lexical do idioma (p. 127).   

 Assim, Kay afirma que os anguladores servem a propósitos de polidez e preservação 

de face de falante e/ou ouvinte e são diferentes de qualquer outra categoria gramatical. 

Portanto, consideramos válida a proposta do autor de compreendermos tais itens como uma 

categoria própria. 

 O trabalho de Kay também contribui para compararmos e estudarmos mais a palavra 

tipo em suas novas funções gramaticais, seja dentro da estrutura um tipo de, seja em outras 

instanciações em que funcionam como angulador.  

 Ao dialogar com trabalhos de Kay, Lakoff (1986) admite que houve inadequação em 

sua análise inicial sobre anguladores loosely speaking, strictly speaking, regular e technically, 

concordando com Kay quando este diz que tais expressões são entendidas em termos de 

certos modelos cognitivos idealizados, da relação entre a linguagem e o mundo.  
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2.2 Estudos dos anguladores no Brasil 

  

Almeida (1998, 1999, 2005) tem contribuído de forma significativa para os estudos 

sobre os anguladores no PB, sob os pressupostos da LC. Apontaremos alguns de seus 

trabalhos a seguir.  

 Segundo a linguista, os anguladores são um grupo de itens lexicais, podendo ser 

formado por advérbios, locuções prepositivas, locuções adverbiais e expressões idiomatizadas 

em função adverbial, que têm sido tratados amplamente em trabalhos de linguística como 

modalizadores e intensificadores. Podem funcionar escopando um substantivo ou uma 

assertiva, seja ela constituída de período simples ou de período composto.  

 Geralmente, são vistos como introdutores de vaguidade ou de imprecisão no discurso, 

refletindo os postulados da semântica clássica objetivista, em que o significado é decorrente 

da informação do item lexical acrescida de outras, advindas do contexto linguístico sem 

intervenção dos sujeitos envolvidos.  

 Entretanto, Almeida (1998) defende a ideia de que palavras e sentenças nos guiam 

para a  do significado, mas a significação é alcançada não só pelos aspectos semânticos dos 

itens lexicais e sua combinação com outros elementos linguísticos que compõem o seu 

contexto, como também pelas propriedades semânticas das construções gramaticais somadas a 

aspectos invisíveis do significado que são recobertos via pragmática e conhecimento do 

mundo. 

 A seguir, estão listadas algumas características dos anguladores, segundo a autora:  

1- Sinalizam, no discurso, o tipo de propriedades de um determinado referente que deve ser 

levado em conta naquela mensagem; 

2- São construtores de novos espaços mentais; 

3- São responsáveis pela perspectiva do discurso, e, em decorrência,  
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4- Não são introdutores de imprecisão da linguagem, pois indicam o enquadre em que dado 

referente deve ser tomado no discurso realizado. 

 Propôs, então, a seguinte tipologia para os anguladores do PB, a qual foi desenvolvida 

considerando-se a atuação destes itens em relação às propriedades das entidades referidas: 

  

  Quadro 1: Tipologia para os anguladores do PB.    
  Fonte: Almeida (1998). 
  

É por sua característica de ajustar propriedades a entidades que os anguladores são 

importantes marcas linguísticas de perspectivação do discurso. Além disso, ao abrir espaços 

mentais, agem como uma lanterna, que ilumina o que é adequado à construção do sentido que 

está em foco, e a analogia alavancada pelos anguladores promove o reenquadramento do 

referente através da projeção de um domínio sobre outro. 

 Do ponto de vista semântico, os anguladores introduzem taxa de flexibilização 

expressiva ao item escopado, produzindo sua reconceptualização, segundo aponta a autora. 

Também exercem a função pragmática de enquadre e atuam como elementos conectores, 

promovendo o mapeamento entre domínios. 
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 Entretanto, tais itens têm sido assunto controverso sob aspectos categoriais, 

semânticos e discursivos, dada a sua natureza híbrida e diversificada. Por isso, a autora busca 

captar regularidades que permitam defini-los como categoria linguística, analisando-os sob os 

aspectos semânticos, sintáticos e morfológicos.3  

 Almeida (1999) propôs o tratamento do problema através da noção de radialidade 

categorial, indicou que um dos aspectos em comum da classe é o fato de os anguladores 

sempre serem um recurso para o falante exprimir seu ponto de vista sobre o que está 

proferindo, e propôs, então, que estes sejam tratados como sub-categoria da modalidade.  

 Outra característica dos anguladores é que eles podem expressar ou um comentário 

sobre a expressão linguística por eles escopada, ou uma observação que revele uma visão 

particular sobre uma entidade. A seguir, um dos exemplos apresentados pela autora: 

1- "Grosso modo", o governo bota em prática a política de Terceira Via. 

 Em (1), Almeida explica que o angulador em destaque indica que o enunciador teria 

mais o que falar, ou que ele tem consciência de que a proposição não recobre adequadamente 

o que quer significar, entre outras possibilidades, o que se configura como um comentário 

metalinguístico. 

  Almeida (1997 apud Almeida 1999) propõe a seguinte tipologia em função do efeito 

do angulador nas propriedades do item escopado: 

- Anguladores decomposicionais: de certa forma, a maior parte de, ... 

- Anguladores de propriedades essenciais: fundamentalmente,... 

- Anguladores analógicos: outras, mesmas,... 

- Anguladores de propriedades periféricas: teoricamente, especificamente,... 

- Anguladores de propriedades quantitativas: quase, muito, até,...  

                                                           
3 Ver seção 4.1: Anguladores e a Categorização. 



21 

 

 Uma observação a ser feita é que há comportamento sintático específico quando a 

forma é ou não um angulador e, semanticamente, há abstratização de sentido em relação à 

forma original, conforme os exemplos que seguem: 

2- Envelhecer é uma forma de enferrujar. 

3- O quadrado é uma forma da geometria. 

 Enquanto em (2) o angulador uma forma de forma constituinte com um nome e 

funciona como especificador nominal, com sentido mais abstrato e uso mais gramatical, em 

(3), o substantivo forma é o núcleo do sintagma nominal, cabendo ao artigo indefinido e à 

locução adjetiva a função de modificadores, além de ter sentido concreto e uso mais lexical. 

Almeida (1999) sugere, então, que a categoria anguladores é fruto da gramaticalização.    

 Os exemplos a seguir demonstram como os anguladores exercem também a função 

pragmática de enquadre, provocando a reconceptualização de seu referente:  

4- As cenas mais sensuais são as de nudez, não é? 

5- Na verdade, a cena mais sensual é a do encontro de Hilda com o Santo. 

 Em (5), o operador na verdade redefine a noção de sensualidade, projetando 

transdominialmente aspectos do encontro e aspectos da nudez.   

Segundo Almeida, há dois tipos de anguladores:  

1- Os anguladores proposicionais, que são os que flexibilizam os limites expressivos das 

proposições ou alteram o que consistiria na intenção das palavras; e  

2- Os anguladores pragmáticos, que são os que alteram a força ilocucionária de dada asserção. 

É interessante como a produção de significado é realizada de forma semelhante entre 

os anguladores e a metáfora, e a autora aponta a diferença entre os dois fenômenos.  

Tanto os anguladores quanto a metáfora atuam criando novas perspectivas sobre 

conceitos relativamente estáveis culturalmente, criando novo sistema de referência para que 
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entidades e proposições sejam reenquandradas, sob o ponto de vista determinado pelo sujeito 

enunciador.  

A diferença está nos recursos linguísticos, já que a metáfora é um processo em que ela 

é a própria reconfiguração referencial, a partir da inserção de algo em um novo domínio de 

experiências. Por outro lado, os anguladores são representações de processos cognitivos, no 

caso, a projeção parcial de propriedades entre domínios, que envolve a comparação, domínios 

esses que alteram o sistema referencial comum, conforme demonstrado nos exemplos 

anteriores. 

  Moraes de Castilho (1991), em sua dissertação de mestrado intitulada Os 

delimitadores no português falado no Brasil, estudou o emprego dos advérbios modalizadores 

delimitadores, tendo realizado uma descrição de seus aspectos semânticos e sintáticos, no 

âmbito do Projeto de Gramática do Português Falado. 

 Assim, selecionou os seguintes advérbios e locuções adverbiais para sua análise: 

historicamente, teoricamente, literalmente, uma espécie de, quase e praticamente. Eles têm 

em comum o fato de que modalizam o dictum (isto é, toda a sentença ou um constituinte da 

sentença), delimitando sua interpretação semântica segundo dois grandes princípios: a 

especificação e a aproximação. 

 Estão relacionados a um mecanismo semântico de avaliação do conteúdo ou da forma 

selecionada para expressar o conteúdo e também a um efeito pragmático que consiste em 

sinalizar para o interlocutor a adesão maior ou menor do locutor em relação aos conteúdos 

proposicionais, de que resulta seu não-comprometimento com o que está sendo dito, o que 

mostra sua força ilocucionária. 

 Ao estabelecer uma relação entre os delimitadores e anguladores (chamados de hedges 

no trabalho em questão), Moraes de Castilho menciona o trabalho pioneiro de Lakoff (1973) e 

outros trabalhos relevantes sobre o assunto, como os de Ilari, que afirma que os anguladores 
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servem para limitar o ponto de vista sob o qual pode ser considerada correta a asserção. Eles 

são exemplificados como segue: 

6- Basicamente, eu posso não interferir no processo global... mas eu queria entender esse 

processo. 

7- A professora, ela, no fundo é uma orientadora porque quase sempre ela é procurada pelos 

alunos. 

 Moraes de Castilho relacionou advérbios que especificam as condições sob as quais 

devem ser interpretadas suas classes-escopo e acreditava que, se havia uma delimitação por 

especificação, certamente haveria também uma delimitação mais frouxa, que produzisse o 

efeito oposto.  

 Verificou que a literatura consultada privilegiava o "primeiro tipo" de delimitação, e 

apenas Lakoff chamava a atenção para os advérbios não-especificadores, indeterminadores, 

que imprimem no enunciado uma significação mais vaga, imprecisa, os quais chamou de 

"Delimitadores aproximadores" (DAs). São estes os que mais nos interessam neste trabalho. 

 Moraes de Castilho propôs a delimitação como um processo semântico que soma dois 

aspectos: a categorização e a predicação. Desses aspectos decorrem os efeitos de sentido, que 

nos mostram a dimensão pragmática dos Delimitadores.  

 Dedicou um capítulo aos Delimitadores Especificadores (DE) que, segundo a autora, 

criam um enquadramento para a sentença ou para seus constituintes a partir de perspectivas 

ou pontos de vista bem definidos, de tal forma que o conteúdo dessas unidades só é válido no 

domínio dado pelo DE e não em outro qualquer. Podem aparecer sob a forma de advérbios em 

-mente ou de locuções prepositivas ou adverbiais seguidas de adjetivo. 

 Em um outro capítulo, Moraes de Castilho falou sobre os Delimitadores 

Aproximadores (DAs), os quais categorizam e predicam a classe sujeito indicando que ela não 

é um membro representativo de sua categoria. Portanto, na avaliação do falante, essa classe 
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não pode ser vista como prototípica. Nisto reside a predicação modalizadora dos 

Delimitadores: o falante, por assim dizer, compara o item verbalizado com uma espécie de 

"pauta categorial" e conclui que a significação que ele contém é aproximativa, não tem limites 

exatos, e que, para bem entendê-la, seria necessário dispô-la numa escala graduada. Alguns 

exemplos: 

8- nós fazemos um tipo de frequência ... né? fazemos provas ... finais não temos prova mensal 

só temos a prova final do curso ... porque geralmente os estágios são em pouco tempo (...)  

9- dentro do ... do próprio rio fizeram cercados assim com fundo ... uma espécie duma 

piscina. 

10- ... hoje a matéria plástica ela substitui quase tudo... 

 Moraes de Castilho afirma que os termos predicados por um tipo de, (8), e uma 

espécie de, (9), não podem ser entendidos prototipicamente e quase, em (10), predica tudo, 

diminuindo seu caráter de Quantificador universal. Ocorrem graduações para mais ou para 

menos.  

 Um dos resultados de sua análise indicou que, através da delimitação aproximadora 

das classes sujeito, o falante opera duas estratégias: (i) põe em dúvida a correção na escolha 

do item lexical porque ele não representa prototipicamente a categoria que se tinha na mente: 

é o caso de um tipo de, uma espécie de; (ii) não põe em dúvida o item escolhido, mas procede 

a uma graduação das propriedades que compõem a categoria a que pertence esse item; essa 

graduação pode ser para menos (em praticamente, quase); ou para menos ou para mais (em 

aproximadamente, relativamente, mais ou menos, por volta de, em torno de).  

 Observamos que o trabalho foi bastante minucioso e condizente com a ideia de 

diversos autores, como Castilho (2010), por exemplo, de serem os advérbios classes 

polifuncionais. Destacamos do trabalho de Moraes de Castilho o que diz respeito aos aspectos 
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semânticos de categorização, principalmente em relação aos chamados DAs, grupo em que 

estão as construções com a palavra tipo e equivalentes.  

 Em sua recente tese de doutorado, Ferreira (2014) estudou o angulador um tipo de, a 

partir dos pressupostos da LC, mais especificamente da TEM. Para ela, os anguladores são 

elementos que flexibilizam as fronteiras entre os itens escopados, apontando para a 

subjetividade do falante, indicando, na linguagem, processos que acontecem em nossas 

mentes e que não podemos nem ver nem ouvir. São capazes de apontar processos que 

acontecem na mente do falante, destacando sua crença e seu ponto de vista, que, se não fosse 

pela linguagem, não seriam acessados. No caso do angulador um tipo de, há a ativação de uma 

das habilidades que compõem o conjunto das relações vitais da cognição humana: a analogia. 

 Um dos estímulos para a realização de seu trabalho foi a verificação de que existem 

categorias léxico-cognitivas no português que ou resistem a se enquadrar em conceitos 

predeterminados, como o caso dos vocábulos que são abrigados por “palavras denotativas 

de”, ou fazem com que haja classes gramaticais estabelecidas e descritas como tal, que, 

embora consagradas, têm dificuldades de abranger todos os itens que lhes são atribuídos, 

como é o caso dos advérbios. Estes são casos que apontam para um problema típico de 

categorização. 

 O coração do trabalho foi a defesa da ideia de que o angulador (um) tipo (de) instancia 

possibilidades de uma construção4 sintática específica, a  XYZ, que se caracteriza por 

apresentar a estrutura “X é Y de Z” (por exemplo, Vítor é pai de Diego). Segundo a autora, tal 

construção já havia sido apresentada por Aristóteles, na Poética, e foi incorporada aos estudos 

cognitivistas por Turner em 1991, sendo capaz de ativar integração conceptual. 

                                                           
4
 Neste trabalho, adotamos o conceito mais genérico de construção que, grosso modo, corresponde a uma 

estrutura. 
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 Além de mencionar trabalhos clássicos, em sua revisão da literatura sobre os 

anguladores, Ferreira cita trabalhos importantes, realizados no Brasil, sob os pontos de vista 

da Linguística Textual e Análise da Conversação, que gostaríamos de destacar aqui. 

 Há investigações de Marcuschi (1986 apud Ferreira 2014) e Castilho (1988 apud 

Ferreira 2014), que buscavam descrever e analisar marcadores conversacionais e marcadores 

de atenuação e que acabavam deparando-se com os anguladores, sem estudar especificamente 

sobre eles. 

 Rosa (1992 apud Ferreira 2014) desenvolveu minucioso esforço descritivo dos 

marcadores de atenuação no português falado culto da cidade de São Paulo e incluiu alguns 

tipos de anguladores entre os recursos linguísticos que têm aquela função. Seu trabalho em 

Análise da Conversação estabeleceu critério para a separação entre os marcadores de 

atenuação e estratégias de atenuação. A autora considerou que os primeiros são sintaticamente 

independentes dos enunciados em que ocorrem, enquanto os segundos se relacionam 

sintático-semanticamente. Os anguladores são considerados marcadores, e não estratégias de 

redefinição categorial.  

 Ilari et alia (1996 apud Ferreira 2014) nomearam os anguladores como “advérbios de 

circunscrição” e os identificam como um tipo particular de advérbios, cujo “traço comum é 

limitar o ponto de vista sob o qual pode ser considerada correta a asserção” (p. 82). Tinham 

como objetivo analisar os advérbios “em uma matriz com duas entradas: uma dessas entradas 

classifica essas ocorrências pela sua função, a começar pela distinção predicativos/não 

predicativos; a outra os classifica pelo tipo de unidade sintática a que se aplicam, a começar 

pela distinção entre advérbios sentenciais e de constituinte” (p. 93). 

 Os trabalhos supracitados reúnem os anguladores em uma classe de modalizadores. 

Conforme explicitou Ferreira, nesses trabalhos os anguladores aproximam-se dos “quase-

modalizadores” e dos advérbios de atitude proposicional. Além disso, como os outros que 
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integram a classe dos advérbios predicativos modalizadores, têm por característica escopar as 

sentenças. 

 Ilari, Castilho, Moura Neves e Basso (2008 apud Ferreira 2014), na “Gramática do 

Português Culto Falado no Brasil”, demonstram que a classe dos advérbios não é bem 

delimitada e há muita diversidade entre eles e, por isso, optaram por separar a classe levando 

em conta a diferença de escopo e as diferenças no sentido. Dividiram, então, a classe dos 

advérbios em grupos: predicadores, verificadores e circunstanciais, e em subgrupos: 

qualificadores, aspectualizadores, pontuais, modalizadores, graduadores, atenuadores e de 

escalaridade.  

 Dessa forma, Ferreira destaca em seu trabalho os modalizadores, que ocorrem à 

medida que o falante assume diferentes graus de comprometimento com o valor de verdade da 

sentença ou, ainda, expressa uma “reação psicológica” ou uma “atitude” em relação ao que 

diz (Castilho et al, 2008:424 apud Ferreira 2014). E também os focalizadores e delimitadores, 

subclassificações dos advérbios verificacionais, em que, respectivamente, incidem sobre os 

elementos que escopam, colocando-os em foco ou apontando para o domínio dentro do qual 

devemos entender a sua interpretação. Ainda sobre modalização, Rosa (1992 apud Ferreira 

2014) demonstra que alguns tipos de anguladores seriam marcadores de atenuação, ao 

modalizar o enunciado, juntamente com marcadores de opinião.  

 Ferreira também destaca o fato de os anguladores não terem recebido uma nomeação 

específica, sendo eles uma classe, embora com itens não uniformes. Ela concorda então com a 

proposta de Almeida (1999), de que os anguladores devam ser agrupados a partir da ideia de 

radialidade categorial, segundo a qual uma classe pode ter elementos posicionados mais no 

centro, por expressarem mais propriedades dessa classe, ou elementos posicionados mais 

perifericamente, afastando-se do centro, contendo apenas alguns dos aspectos definitórios da 

classe.  



28 

 

 Sobre o trabalho de Ferreira (2014), consideramos importante o recorte que se fez para 

estudar a categoria dos anguladores, dada a diversidade do grupo; o estudo de uma construção 

específica na língua, proposta pela TEM, que é instanciada pelo angulador um tipo de; a 

exposição das diversas estruturas léxico-gramaticais, os tipos de redes de integração 

conceptual ativados por tal construção e o fato de essas construções apresentarem o mesmo 

mapeamento conceptual, mas com níveis de complexidade distintos, provenientes do nível de 

abstratização que elas apresentam. 

 É importante ressaltar que não trabalharemos com a construção estudada na tese de 

Ferreira, mas levaremos em conta muito do que ela descobriu sobre um tipo de, já que, 

provavelmente, nossa proposta nasce a partir dessa construção, via gramaticalização. 

 Em artigo sobre os anguladores, Pina (2010), baseada na TEM, pretendeu verificar o 

papel que a mesclagem conceptual desempenha na construção do significado do angulador do 

PB um tipo de, em sentenças como “A baleia é um tipo de peixe” e “O órgão é um tipo de 

piano”. 

 Pina afirma que em sentenças como “A sardinha é um tipo de peixe”, “A corvina é um 

tipo de peixe” etc., um tipo de não é angulador e seu significado corresponde a uma forma de 

exemplificar a categoria. 

 Através da análise das sentenças, Pina demonstra que o angulador um tipo de nos 

incita a realizar uma mesclagem através da qual é construído o significado da sentença. Nesse 

processo, há flexibilização da fronteira categorial, suspensão de condições de verdade do 

enunciado e esse tipo de angulador é frequentemente empregado para reduzir o 

comprometimento do falante/escritor com a verdade ou falsidade do enunciado, a fim de 

preservar a face nas interações verbais. 
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 Em “O órgão é um tipo de piano”, Pina afirma que há mescla conceptual, já que a 

entidade órgão é definida em termos da entidade piano, membro mais prototípico da categoria 

‘instrumento musical dotado de teclas’, de acordo com o senso comum. Entretanto, 

considerando que piano e órgão formam uma relação de hiperonímia e hiponímia entre 

membros de uma mesma categoria (instrumentos musicais de teclas), é possível constatar que 

a análise está equivocada e não há mescla, por não haver reconceptualização. Neste caso, há 

uma relação de especificidade.   

 Pina demonstrou também que o angulador um tipo de é uma forma de definir, de modo 

simples e inexato, uma entidade em termos de uma categoria conhecida. 

 O trabalho foi relevante porque analisa a  um tipo de nos termos da TEM. Levando em 

consideração sua análise e conclusões, vamos analisar estruturas que acreditamos ter se 

gramaticalizado a partir deste angulador.   

 

2.3 Interface com outras áreas  

  

No livro Politeness: Some Universals in Language Usage, Brown & Levinson (1987) 

fazem várias menções aos chamados hedges, sob uma perspectiva pragmática e sociolinguista 

interacional.  

 O livro trata da teoria da polidez refletida na linguagem, buscando suas regularidades e 

padrões recorrentes em diversas línguas, já que as sociedades, independentemente de seu grau 

de isolamento ou complexidade socioeconômica, mostram os mesmos princípios de 

funcionamento. Para os autores, a polidez é algo básico para a produção de ordem social e 

uma pré-condição para a cooperação humana. Afirmam que qualquer teoria que proponha o 

entendimento deste fenômeno, ao mesmo tempo, propõe as bases sociais da vida humana.  
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 A metodologia que Brown e Levinson utilizaram para realizar o trabalho consistiu em, 

primeiramente, recolher informações de trocas conversacionais situadas e, então, fazer 

generalizações com referências aos universais do discurso e da interação, testáveis 

empiricamente.  

 O objetivo dos autores era mostrar em detalhes como certos paralelos precisos no uso 

da linguagem, em muitas línguas diferentes, podem derivar de hipóteses sobre a "face", ou 

seja, a autoestima individual. Para isso, eles expressam tal derivação em três principais 

estratégias de polidez:  

1- Polidez positiva, que se refere à expressão de solidariedade; 

2- Polidez negativa, que se refere à expressão de contenção e 

3- Polidez indireta ("off-record"), que se refere à tentativa de evitar qualquer imposição. 

 Segundo os autores, tais estratégias seriam mecanismos de preservar a face do falante 

ou ouvinte durante a interação, e seus usos estariam ligados a determinantes sociais e à 

potencialidade ofensiva do conteúdo da mensagem.  

 Num contexto interacional em que há atos ameaçadores, os chamados face-threatening 

acts (FTAs), os anguladores seriam apontados pelos autores como intensificadores ou, 

principalmente, atenuadores, já que modificariam a força do ato de fala e evitariam 

compromisso com o que foi dito, ao desarmar ameaças interacionais rotineiras. A motivação 

para seu emprego seria o desejo de preservar a face, tanto do ouvinte/leitor como do 

falante/escritor, durante a interação.  

 Nessa perspectiva, os anguladores foram definidos como partículas, palavra ou frase 

que modificam o grau de pertencimento de um predicado ou frase nominal em um conjunto; o 

grau de pertencimento poderia ser mais ou menos verdadeiro, como nos exemplos a seguir (p. 

145): 

1- A swing is sort of a toy. 
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2- John is a true friend. 

3- This paper is not technically social anthropology. 

 No exemplo (1), o angulador sort of torna parcial o pertencimento de balanço à 

categoria brinquedo; em (2), o angulador true indica que John apresenta as propriedades 

necessárias para ser um membro prototípico da categoria amigo e, em (3), o angulador 

technically modifica o grau de pertencimento do artigo em relação à área da antropologia 

social.  

  De acordo com os autores, as intenções da comunicação cotidiana são frequentes 

ameaças potenciais para a interação cooperativa. Nesse sentido, os anguladores 

representariam uma forma de evitar compromisso com ações ameaçadoras, desarmando-as. 

Resumimos, a seguir, algumas das formas como atuam (p.145-172): 

1- Atuam na força ilocucionária, na forma de advérbios com verbos performativos:  

(a) Grosso modo, você explica a teoria da relatividade?  

2- Encaixados em partículas, como acontece com a partícula ne na língua japonesa, que 

suspende condições de verdade em afirmações. Acontecem também em outras línguas e foram 

divididos em dois grupos, os fortalecedores (strengtheners), que têm o propósito de ênfase, e 

os enfraquecedores (weakeners), que enfraquecem seu escopo. A maioria deles não têm 

significado literal, mas indicam algo sobre o compromisso do falante com o que é dito e, 

assim, modificam a força ilocucionária. 

3- Em orações adverbiais, como nos exemplos a seguir: 

(a) That's just how it is, in fact / in a way / in a sense / as it were / it seems to me. 

(b) Close the window, if you can / if you want. 

(c) Would you close the window, if I may ask you? / if you´ll forgive my asking? / if you don't 

mind?  

4- Voltados para as Máximas de Grice: 
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4.1- Anguladores de qualidade: 

4.1.1- anguladores que indicam que o falante não se responsabiliza pela verdade de sua fala: 

(a) I think / believe / assume... 

(b) There is evidence to the effect that... 

4.1.2- anguladores que indicam o comprometimento do falante com a verdade de sua fala:  

(a) With complete honesty I can say... 

4.1.3- anguladores que negam a hipótese de que o objetivo da declaração seja o de informar o 

ouvinte: 

(a) As you know... 

4.1.4- anguladores que têm graus de probabilidade: 

(a) He´s definitely coming. 

(b) He will probably come. 

(c) He may come. 

4.2- Anguladores de quantidade: 

4.2.1- Anguladores que indicam que a informação proferida não é precisa: 

(a) more or less 

(b) approximately 

(c) to some extent 

(d) all in all 

(e) basically 

4.2.2- Anguladores com funções de polidez: 

(a) I´ll just say he's not easy to get with. 

(b) I mean, ya know, it's a long way. 

4.3- Anguladores de relevância: 
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4.3.1- Anguladores que marcam a mudança de tópicos e talvez parcialmente representem uma 

desculpa pela mudança: 

(a) This may not be relevant / appropriate / timely, but... 

(b) Sorry, I've just thought... 

4.3.2- Anguladores que indicam se o propósito do ato de fala é relevante: 

(a) I don't know if you're interested, but... 

(b) John went to a movie, in case you want to know. 

4.3.3- Anguladores que indicam modo: 

(a) to be succinct 

(b) you see 

(c) What I meant was... 

(d) More clearly... 

4.3.4- Voltados para estratégias de polidez: funcionam diretamente como indicação de 

violação dos propósitos de face. Por exemplo: 

(a) Frankly 

(b) To be honest 

(c) I hate to have to say this, but... (antes de críticas ou más notícias). 

5- Anguladores prosódicos e cinéticos: podem substituir os anguladores verbais. Acontecem, 

por exemplo, em forma de sobrancelha levantada, testa franzida, sons de hesitação sobre o 

que o falante diz. 

 Os autores reforçam que as operações semânticas que envolvem os anguladores 

podem ser alcançadas de formas diversas e que os exemplos dados no trabalho em questão são 

artifícios linguísticos produtivos, no geral. Além disso, muitos dos exemplos demonstrados 

não se restringem à polidez negativa.  
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 A contribuição de Brown e Levinson é importante para a compreensão dos fenômenos 

dos anguladores nos termos da interação social, tendo abordado o fenômeno ora em termos 

gramaticais, ora em termos pragmáticos.  

 A chinesa Yuqi (2011) defendeu sua dissertação de mestrado na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cujo tema foi A produção de hedges por 

falantes brasileiros de português e aprendizes chineses de PLA (português como língua 

adicional).  

 Para atingir os objetivos de seu trabalho, Yuqi realizou um estudo teórico da evolução 

histórica da vaguidade linguística, procurou uma nova definição do fenômeno e uma listagem 

dos possíveis anguladores no sistema linguístico de português.  

 Assim, realizou uma nova classificação desses itens para a análise dos dados de sua 

pesquisa, com base nas discussões das limitações de estudos anteriores e nas teorias 

pragmáticas, conforme os exemplos a seguir: 

1- Hedges como marcadores discursivos: Acho que os professores são muito pobres, sabe! Tu 

viste né? Os alunos nem te olham! 

2- Hedges pressupositivos: Parece que vai chover hoje. 

3- Hedges declarativos: Falta uns dez dias para a entrega do trabalho, estou quase 

enlouquecida! 

4- Hedges sugestivos: Poderia me emprestar uma caneta? 

5- Hedges posicionais: Se não me engano, o Brasil passou a chamar-se República Federativa 

do Brasil em 1967. 

6- Hedges emotivos: Olá guriazinha, poderia me fazer um favorzinho? Não acha muito frio 

aqui??? 



35 

 

 Os exemplos de (1) a (6) ilustram as motivações que levaram Yuqi a realizar a 

pesquisa: ela percebeu que seus colegas chineses, ao estudarem o PB, achavam difícil 

aprender determinadas palavras e expressões, que se tratavam, na verdade, de anguladores.  

 Baseando-se na Linguística de Corpus, em sua análise, fez uma comparação geral do 

uso de anguladores em dois corpora. Analisou também as principais distinções na aplicação 

de anguladores, reveladas nos dados coletados. Em uma comparação da fala dos aprendizes 

chineses, tentou analisar o processo de aquisição de anguladores em PLA. Os dados 

demonstraram que não houve uma regularidade de uso durante os meses de estudo no Brasil.  

 A pesquisa em questão pode ser considerada como uma tentativa de análise de 

anguladores em PB, sob um viés pragmático, além de ser uma contribuição para a 

metodologia de ensino e aprendizagem de língua adicional. 

 Trabalhos como os de Brown e Levinson (1987) e Yuqi (2011) apresentam os 

anguladores sob uma perspectiva linguística diferente da que fundamenta este trabalho e 

pretendemos fazer um paralelo entre essas diferentes abordagens do fenômeno no capítulo 4 

desta dissertação. 

 No próximo capítulo, apresentamos as bases teóricas nas quais esta dissertação está 

fundamentada. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
 Este capítulo tem como objetivo apresentar as principais características da LC e a 

TEM, seus pressupostos, principais representantes e noções importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

3.1 A Linguística Cognitiva (LC)  

 

A LC parte de uma perspectiva não modular de linguagem, ou seja, da atuação de 

princípios cognitivos gerais compartilhados pela linguagem e outras capacidades cognitivas. 

Além disso, defende que há interação entre os módulos da linguagem: estrutura linguística e 

conteúdo conceptual. 

Para a LC, a relação entre palavras e mundo é mediada pela cognição. O significado é 

visto como uma construção cognitiva através da qual o mundo é apreendido e experienciado: 

as palavras não contêm significados, mas orientam a construção do sentido.  

 O significado é uma construção mental, em um movimento contínuo de categorização 

e recategorização do mundo, a partir da interação de estruturas cognitivas e modelos 

compartilhados de crenças socioculturais. É por tais motivos que a LC dá conta de explicar 

processos como metáforas, mesclas e anguladores.  

São levados em conta aspectos relacionados a restrições cognitivas que incluem a 

captação de dados da experiência, sua compreensão e seu armazenamento na memória, assim 

como a capacidade de organização, acesso, conexão, utilização e transmissão adequada desses 

dados. Tais aspectos somente se concretizam socialmente, refletindo o funcionamento de 

nossa mente como seres inseridos em um ambiente cultural.  
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Outro aspecto da proposta cognitivista incorpora os fenômenos referentes à interação 

social, é o chamado sociocognitivismo. Esse termo enfatiza a importância do contexto nos 

processos de significação e o aspecto social da cognição humana, além de focalizar a 

linguagem como uma forma de ação, ou seja, através da linguagem enquadramo-nos nos 

milhares de papéis sociais que compõem nossa vida diária. 

Para os cognitivistas, a gramática de uma língua constitui um conjunto de princípios 

dinâmicos que se associam a rotinas cognitivas que são moldadas, mantidas e modificadas 

pelo uso. A comunicação é uma atividade compartilhada, que implica uma série de 

movimentos feitos em conjunto pelos interlocutores em direção à compreensão mútua. A 

significação é negociada pelos interlocutores em situações contextuais específicas. 

A LC não constitui uma abordagem teórica homogênea. Reúne um conjunto de 

abordagens que compartilham hipóteses centrais a respeito da linguagem humana e, ao 

mesmo tempo, detalham aspectos particulares relacionados aos desdobramentos dessas 

hipóteses. As hipóteses comuns são, basicamente, a concepção da linguagem humana como 

instrumento de organização, processamento e transmissão de informação semântico-

pragmática.  

Os principais fenômenos investigados são a categorização nas línguas naturais, os 

princípios funcionais da organização linguística, a interface conceptual entre sintaxe e 

semântica (explorados pela Gramática Cognitiva e pela Gramática de Construções), a base 

experiencial e pragmática da língua em uso e a relação entre linguagem e pensamento, 

incluindo questões sobre relativismo e universais conceptuais. 

As principais teorias e seus representantes são: Teoria dos protótipos, com Brent 

Berlin, Paul Kay e Eleanor Rosch; Frames e Modelos Cognitivos Idealizados, com Charles 

Fillmore e George Lakoff; Gramática Cognitiva, com os modelos de Ronald Langacker e 

Leonard Talmy; Teoria da Metáfora Conceptual, com George Lakoff e Mark Johnson; Teoria 
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dos Espaços Mentais, com Gilles Fauconnier e Mark Turner, Gramática de Construções, com 

Adele Goldberg e Modelos Baseados no Uso, com Michael Tomasello. 

Nesta dissertação, trabalharemos com a TEM, teoria desenvolvida por Gilles 

Fauconnier e Mark Turner, com os conhecimentos sobre os anguladores revelados por George 

Lakoff e Paul Kay e estudos sobre categorização realizados também por Lakoff e por Eleanor 

Rosch. Destacam-se ainda os trabalhos sobre a LC a nível nacional desenvolvidos por Lilian 

Ferrari e os estudos sobre os anguladores, também na perspectiva da TEM, realizados por 

Maria Lúcia Leitão de Almeida. 

Por fim, apesar de ser uma teoria nova, a LC constitui um paradigma científico que 

determina a maneira como o linguista vê a linguagem, além de orientá-lo na descoberta e no 

estudo dos fatos linguísticos relevantes. 

 A seguir, vamos explorar alguns dos conceitos principais que fundamentam a LC e 

que aplicaremos neste trabalho.  

 

3.2 A noção de Modelos Cognitivos Idealizados (MCI)  

 

Os Modelos Cognitivos Idealizados (doravante MCIs) são estruturas através das quais 

organizamos nosso conhecimento. Cada MCI é uma estrutura complexa, uma gestalt5, que 

depende de quatro tipos de princípios estruturantes em sua composição: 

1- Estrutura proposicional, como nos frames de Fillmore; 

2- Estrutura esquemático-imagética, como na gramática cognitiva de Langacker; 

3- Mapeamentos metafóricos, como descrito por Lakoff e Johnson; 

4- Mapeamentos metonímicos, como descrito por Lakoff e Johnson.  

                                                           
5
 O termo gestalt, que significa forma, em alemão, refere-se a um processo de dar forma, de configurar "o que é 

colocado diante dos olhos, exposto ao olhar". Tem o significado de uma entidade concreta, individual e 
característica, que existe como algo destacado e que tem uma forma ou configuração como um de seus atributos. 
Disponível em http://www.methodus.com.br/artigo/84/primordios-da-psicologia-da-forma.html 
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 Cada MCI estrutura um espaço mental. Para entender melhor a ideia de MCIs e como 

eles funcionam na categorização, temos o exemplo do conceito de frame. A palavra terça-feira 

só pode ser definida se for relacionada com o modelo idealizado que inclui o ciclo natural 

definido pelo movimento do sol, o meio padrão de caracterizar o fim de um dia e o começo do 

próximo dia, e um ciclo maior de sete dias, a semana. 

 No modelo idealizado, a semana é um inteiro com sete partes organizadas numa 

sequência linear, cada parte é chamada de dia e o terceiro é terça-feira. Similarmente, o 

conceito de fim de semana requer a noção de uma semana de trabalho de cinco dias, seguida 

de um intervalo de dois dias, que ocorrem no calendário de sete dias. 

 Nosso modelo de semana é idealizado. Semanas de sete dias não existem 

objetivamente na natureza, são criadas pelos seres humanos. E nem todas as culturas têm os 

mesmos tipos de semanas. 

 MCIs são similares à noção de frame se levarmos em conta que ambos se relacionam 

com estruturas relativamente complexas de conhecimento. Entretanto, enquanto os MCIs são 

ricos em detalhes, eles são 'idealizados' porque se abstratizam entre uma gama de experiências 

ao invés de representar exemplos específicos de uma dada experiência, como é o caso dos 

frames, que mencionaremos ainda neste capítulo. 

 

3.3 A noção de Esquemas Imagéticos (EIs) 

 

Um Esquema Imagético (doravante EI) é uma representação conceptual relativamente 

abstrata que surge diretamente de nossa interação diária com a observação do mundo ao nosso 

redor. Deriva de nossa experiência sensória e perceptual, de nossa experiência corporificada. 

 Um exemplo de EI é o fato de os humanos andarem eretos, terem a cabeça acima do 

tronco e os pés como base e, por isso, precisam reclinar e olhar para baixo quando um objeto 
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cai, e olhar para cima quando um objeto sobe. Essa experiência deu origem ao esquema 

imagético cima-baixo. 

 Os EIs são emergentes porque são funções de nossos corpos e de nossa interação com 

o mundo. Surgem em conjunto com nosso desenvolvimento físico e psicológico durante a 

infância. 

 De um modo geral, representam padrões esquemáticos que refletem domínios, tais 

como contêiner, trajetória, parte-todo, cima-baixo, frente-trás, força e equilíbrio, 

responsáveis pela estruturação da experiência ancorada no corpo. 

 A importância dos EIs é que eles fornecem base concreta para o mapeamento 

metafórico. Consideremos o EI objeto físico, que é baseado em nossa interação com objetos 

concretos como mesas, cadeiras, carros, entre outros. O EI é uma representação esquemática 

que emerge da experiência corporificada, que generaliza o que é comum aos objetos: por 

exemplo, que eles têm atributos físicos como cor, peso, forma, entre outros. Este EI pode ser 

'mapeado' em uma entidade abstrata como a 'inflação', a qual não tem tais propriedades. A 

consequência desse mapeamento metafórico é que agora entendemos uma entidade abstrata 

como a 'inflação' em termos de um objeto físico. Por exemplo: 'A inflação está dando uma dor 

de cabeça ao governo' ou 'A inflação me deixa doente'. 

  

3.4 A noção de frames 

 

O frame é uma esquematização da experiência, que é representada a nível conceptual e 

mantido na memória de longo prazo, e que relaciona elementos e entidades associados com 

uma cena particular culturalmente inserida. É uma situação ou evento da experiência humana. 

Incluem diferentes tipos de conhecimento como atributos e relações entre atributos e são 

relacionados com a noção de domínio. 
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 Basicamente, o significado das palavras é subordinado a frames. Assim, a 

interpretação de uma determinada palavra ou de um conjunto de palavras requer o acesso a 

estruturas de conhecimento que relacionam elementos e entidades associados a cenas da 

experiência humana, considerando-se as bases físicas e culturais dessa experiência. Por 

exemplo, para compreendermos o significado do grupo de verbos comprar, vender, pagar, 

gastar, custar, cobrar é necessário acessarmos o frame evento comercial para interpretá-los, 

já que é ele que fornece a base motivadora dos processos representados nessas palavras. 

 Dessa forma, um mesmo termo pode apresentar significados distintos, se estiver 

associado a diferentes frames. Pode-se dizer que o significado das palavras e expressões é, em 

parte, uma função do frame que lhe dá sustentação.  

 

3.5 A noção de ponto de vista  

 

Com base nos conhecimentos de Dancygier e Sweetser (2012), exporemos a seguir a 

ideia de ponto de vista sob a ótica da LC e sua relação com a TEM. 

 O ponto de vista permeia a cognição humana e a comunicação, já que nós nunca 

tivemos experiência do mundo sem que esta fosse equipada pelo ponto de vista. A perspectiva 

cognitivista parte da ideia de um ponto de vista corporificado, dentro de um fundo de 

experiência física real.  

 A linguagem reflete a corporificação: a estrutura linguística não se mostra 

inteiramente fora do ponto de vista para uma descrição do mundo objetiva pré-existencial. 

Uma única mente pode acessar múltiplas e diferentes condições para a percepção de pontos de 

vista na mesma cena.6 Sem essa flexibilidade cognitiva, os seres humanos não poderiam 

cooperar e se comunicar no alto nível que é, aparentemente, único a nossa espécie. 

                                                           
6 O que as autoras chamaram de Affordance. 
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 É interessante que nós não só somos capazes de acessar múltiplos pontos de vista, 

como também somos incapazes de manter apenas um ponto de vista de espaço, ou de 

estrutura cognitiva, na presença de outros seres humanos. Uma situação que envolve 

múltiplos humanos é estruturada, necessariamente, pelos participantes e pelos observadores, 

via múltiplos pontos de vista. Estamos constantemente conscientes sobre a proximidade de 

nossos corpos com os objetos ao nosso redor, mas quando há outro humano presente, estamos 

também inevitavelmente conscientes de nossa própria percepção sobre ele: sobre o que ele 

pode alcançar, o que ele pode ver, etc.  

 Uma das formas como construímos o ponto de vista e simulações sensoriais se dá em 

resposta ao estímulo linguístico. Nesse sentido, a estrutura dos espaços mentais dá conta de 

explicar o fenômeno. 

 Uma análise de um espaço mental de significado linguístico não pressupõe que haja 

alguma realidade com a qual o entendimento de um falante possa ser comparado; tudo o que 

os seres humanos têm são os modelos cognitivos do mundo, baseados na experiência 

corporificada.  

 Por exemplo, suponhamos que lêssemos uma notícia sobre um cantor de rock que está 

processando uma revista por difamação na Itália. Imaginamos espaços mentais para ações 

judiciais, jornalismo, difamação, o estilo de vida dos cantores de rock e a cultura italiana, 

estruturados por frames com os quais estamos familiarizados. Feita esta combinação, 

construímos uma representação cognitiva mais rica do que a notícia poderia evocar sozinha. 

Assim, as palavras reais da notícia e as construções são apenas pistas para que os leitores se 

engajem na construção de espaços, que não teriam utilidade sem a base de conhecimento do 

falante/leitor e suas habilidades de combinar ou mesclar espaços. 

 A seguir, listamos algumas formas linguísticas que são marcadores de ponto de vista: 
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1- Referentes a locais: palavras como aqui, lá, este, aquele, na próxima porta, dependem de 

seus referentes com informações implícitas sobre a presumida localização do falante e/ou do 

interlocutor e de sua relação espacial e acesso a objetos designados; 

2- Referentes ao tempo: tempos verbais e usos linguísticos, como agora, então, amanhã, ano 

passado, dependem de interpretação sobre o tempo presumido de fala, escrita, leitura, ou 

outros atos comunicativos; 

3- Referentes ao que se espera que o falante e o interlocutor saibam, pensem, pressuponham e 

calculem mentalmente sobre qualquer espaço mental que esteja envolvido, como, por 

exemplo: determinantes; pronomes, formas de tratamento ou marcadores honoríficos; 

conectivos e marcadores evidenciais, além de itens lexicais pressuposicionais;  

4- Referentes ao que o falante e o interlocutor sentem sobre os conteúdos dos espaços em 

questão: como os avaliam afetivamente, culturalmente, etc. Podem ocorrer por meio de 

diferentes frames ou marcadores afetivos.  

 Retomando Fauconnier (1997), Dancygier e Sweetser (2012) dizem que a lista é 

apenas a ponta do iceberg, já que, de acordo com os espaços mentais, os humanos podem 

precisamente separar ou mesclar representações cognitivas de diferentes campos de 

conhecimento ou experiências, e a linguagem pode expressar o que participantes imaginados 

podem alcançar, tocar, perceber, saber, pensar, pressupor, calcular e sentir sobre espaços 

relevantes.  

 E levando em conta a cognição corporificada, todos os ouvintes e leitores são ouvintes 

e leitores imaginados: não temos acesso aos seus estados cognitivos, então, estamos sempre 

falando ou escrevendo para um leitor ou ouvinte cujos estados de conhecimento, 

pressuposições, afetos, entre outros, estimamos ou imaginamos. 

 Enfim, o ponto de vista é marcado por qualquer estrutura que construa um espaço 

mental particular, de forma específica, ao acesso perceptivo e cognitivo de um indivíduo. Na 
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verdade, qualquer escolha por uma forma linguística é evidência, no que concerne a algum 

espaço mental, sobre o ponto de vista do conceptualizador.  

 

3.6 A Teoria dos Espaços Mentais (TEM) 

 

Para o estudo dos anguladores, autores como Fauconnier e Almeida sugerem a TEM, a 

qual consideram uma teoria de referência, adequada para tratar de fenômenos de significação 

em língua natural.  

De acordo com Fauconnier (1997), mapeamentos entre domínios estão no coração da 

faculdade cognitiva humana de produzir, transferir e processar significado. Envolvem 

projeção e integração conceptual, mesclagem, analogia, referência e contrafatuais. Além 

disso, dão pistas sobre a organização de domínios cognitivos aos quais não temos acesso 

direto. 

A construção de significado se refere a complexas operações mentais que ocorrem 

dentro e através de domínios quando pensamos, agimos ou nos comunicamos. Assim, a 

linguagem que conhecemos é apenas a ponta do iceberg da construção invisível do 

significado, que acontece quando pensamos ou falamos. É esta cognição oculta que define 

nossa organização mental e social, de forma que a linguagem é apenas uma de suas 

manifestações externas proeminentes.  

Fauconnier (2001) afirma que o que está por detrás da forma é o poder da mente 

humana de construir significados. Assim, ele apresenta as operações de identidade, 

integração e imaginação, as quais chamou de os três I's da mente7, que são o coração de, até 

mesmo, a construção do significado mais simples possível. Em resumo, são a chave para a 

construção do pensamento diário e para a excepcional criatividade humana. São elas: 

                                                           
7
 A pronúncia em inglês de the three I's of the mind faz referência à palavra eyes, em uma analogia aos três olhos 

da mente.  
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- Identidade: reconhecimento da identidade, igualdade, equivalência, que se configuram como 

produto de um trabalho complexo, imaginativo e inconsciente; 

- Integração: elaboração de propriedades dinâmicas e estruturais e limites operacionais nos 

bastidores da cognição; 

- Imaginação: produto da mesclagem conceptual, sem o qual não há identidade e integração, 

atua em toda produção de significado. 

 

3.6.1 Espaços Mentais (EMs) 

 

Os Espaços Mentais (doravante EMs) são domínios conceptuais que contêm 

representações parciais de entidades e relações em um cenário percebido, imaginado ou 

lembrado. São criados quando pensamos, falamos e à medida que o discurso se desenvolve.  

Lakoff (1987) menciona que os EMs são estruturados por MCIs. Retomemos, então, o 

frame de evento comercial: uma cena de compra e venda, em que há um comprador, um 

vendedor, o mercado, a mercadoria, o dinheiro, o preço, entre outras ricas inferências. Todos 

esses elementos são mapeados em um EM. 

Nossas redes conceptuais são estruturadas de forma complexa por mapeamentos 

analógicos e metafóricos, que têm um papel crucial na construção de significados. Isso se dá 

de uma forma tão natural que geralmente não percebemos. Por exemplo, a noção emergente 

de vírus de computador, que está ligada linguisticamente às formas infecções que podem se 

espalhar, arquivos que estão contaminados, computadores que não estão imunes, 

desenvolvimento de vacinas, programas saudáveis, interface segura, etc.  

Assim ocorre a analogia, por meio da qual somos capazes de reconhecer fatores 

genéricos de vírus biológicos, conceptualizando-os e relacionando-os com outros aspectos de 

nossa vida. 
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Os EMs são ativados por expressões linguísticas e resultam da interação entre 

determinadas conexões cognitivas e a riqueza e variedade de expressões linguísticas das 

línguas naturais. São criados a partir de indicadores linguísticos, denominados construtores de 

EM (space builders).  

Semanticamente, os EMs podem ser de vários tipos. Por exemplo: 

1- Espaços geográficos: No Brasil, o futebol é uma paixão nacional. 

2- Espaços temporais: Amanhã vou ao médico. 

3- Espaços condicionais: Se chegar cedo, guardará o seu lugar. 

4- Espaços contrafactuais: Se eu fosse você, tomaria cuidado. 

5- Espaços de representação: Em Caminhos da Floresta, Streep é uma bruxa. 

6- Espaços de domínios de atividade: No basquete, atuam cinco jogadores. 

 

3.6.2 Mesclagem conceptual 

 

Pensamento e linguagem dependem, entre outras coisas, de nossa capacidade de 

manipular redes de mapeamentos entre EMs. Todas as formas de pensamento são criativas no 

sentido de que elas produzem novos links, novas configurações e, correspondentemente, 

novos significado e conceptualização.  

Dessa forma, um importante processo cognitivo que dirige parte dessa criatividade e 

que depende crucialmente do mapeamento cognitivo entre EMs é a mesclagem conceptual.  

 Blending ou mesclagem conceptual é uma operação mental simples, que pode ser 

considerada a origem da nossa aptidão para inventar novos sentidos. Nesta operação, há 

projeção parcial entre dois espaços iniciais, os chamados Input 1 e Input 2, que permite 

mapeamento entre elementos análogos. Tal mapeamento é licenciado pelo Espaço Genérico. 
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O quarto espaço é a mescla (blend), que reúne elementos projetados dos inputs e que 

estabelece uma estrutura emergente própria, a qual não existe nos espaços iniciais.  

Geralmente, diagramas são usados para falar sobre EMs e mesclas. Nestes diagramas, 

EMs são representados por círculos; elementos, por pontos ou ícones nestes círculos; e 

conexões entre elementos de diferentes espaços, por linhas, conforme o esquema a seguir: 

 

 

Figura 1: Representação do processo de mesclagem conceptual. 
Fonte: Fauconnier e Turner (2002). 
 

1- Projeção interdomínios: projeção parcial entre elementos correspondentes (contrapartes) 

dos inputs 1 e 2; 

2- Espaço genérico: reflete a estrutura e organização abstrata em comum entre os inputs, ou 

seja, a estrutura compartilhada por esses domínios; 

3- Mescla: os inputs são parcialmente projetados nesse quarto espaço. Podem ser projetados 

elementos que eram contrapartes ou não; entidades dos inputs podem ser fundidos em um só 

elemento na mescla, ou ser projetados separadamente; 

4- Estrutura emergente: a mescla tem estrutura emergente própria, inexistente nos inputs.  
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 De acordo com Fauconnier (1984), os anguladores são construtores de EM. Em A 

baleia é um tipo de peixe, o angulador um tipo de nos incita a realizar uma mesclagem, 

através da qual é construído o significado da sentença, com flexibilização da fronteira 

categorial e suspensão de condições de verdade do enunciado. Há dois espaços input: no 

primeiro, há o animal baleia com suas propriedades específicas e, no segundo, há a categoria 

peixe, também com suas propriedades específicas. No espaço genérico, há o mapeamento 

entre os espaços input, conectando as propriedades do animal baleia e as propriedades da 

categoria peixe. Como resultado do mapeamento, há o espaço mescla, em que são projetadas 

seletivamente propriedades partilhadas por baleias e peixes, de forma que a mescla tem 

estrutura emergente própria, que permite a aproximação do ser baleia, pertencente à categoria 

mamíferos, com a categoria peixe, dadas as suas propriedades compartilhadas. 

 
 
Figura 2: Representação da mesclagem em ‘A baleia é um tipo de peixe’. 
Fonte: Pina (2006). 
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Estabelecemos EMs e conexões entre eles, principalmente, para a criação de 

significados. Um dos aspectos de nossa eficiência e criatividade é a compressão alcançada 

pela mescla. 

 Algumas relações conceptuais, tais como causa-efeito, estão sempre em compressão 

sob a mescla. A estas relações conceptuais, Fauconnier & Turner (2002) chamaram de 

'relações vitais'. São as seguintes: Mudança, Identidade, Tempo, Espaço, Causa-Efeito, Parte-

Todo, Representação, Papel, Analogia, Desanalogia, Propriedade, Similaridade, Categoria, 

Intencionalidade e Singularidade.  

 As compressões são muito sistemáticas, de forma que podemos comprimir o que 

chamamos de espaço externo ou interno, ou podemos tomar emprestadas compressões já 

existentes, com a finalidade de criarmos novas mesclas. É o resultado dessas compressões que 

torna as coisas mais acessíveis, mais inteligíveis e mais fáceis de serem manipuladas pelos 

seres humanos. 
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4. O FENÔMENO EM INVESTIGAÇÃO 

 

4.1 Anguladores e a categorização 

 

De acordo com Ferrari (2011), categorização é o processo através do qual agrupamos 

entidades semelhantes (objetos, pessoas, lugares etc.) em classes específicas. É essencial à 

linguagem, pois para compreendermos o mundo e agirmos nele, temos que categorizar as 

coisas, de modo que passem a fazer sentido para nós.  

 Não há nada mais básico do que a categorização para o nosso pensamento, percepção, 

ação e fala. Toda vez que racionalizamos sobre um tipo de alguma coisa, por exemplo, um 

tipo de árvore, estamos categorizando: identificamos como árvore não apenas os membros 

mais prototípicos, com grandes troncos e copas, mas também os membros mais periféricos, 

como os arbustos. 

 Nossas estratégias de categorização estão intimamente relacionadas à nossa 

capacidade de memória, já que não podemos criar um número infinito de categorias, pois isso 

acarretaria em sobrecarga em termos de processamento e armazenamento de informações. 

 Não há uma relação especular entre linguagem e mundo, mas uma relação 

necessariamente mediada pela arquitetura cognitiva dos falantes, em termos de suas 

características e restrições. 

 O modelo clássico de categorização partiu de indagações clássicas, feitas pelo filósofo 

grego Aristóteles. Segundo esse modelo, para que um elemento pertença à determinada 

categoria, ele deve possuir todos os atributos que a definem.  

 De acordo com Lakoff (1987), de Aristóteles até os últimos trabalhos do filósofo 

Wittgenstein, as categorias eram tidas como contêineres abstratos, em que as coisas ou 

estavam dentro, ou estavam fora. As coisas do mundo faziam parte de uma mesma categoria 
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se, e somente se, elas tivessem propriedades em comum, e eram as propriedades em comum 

que definiam a categoria.  

  Vistas dessa forma, as categorias apresentavam limites rígidos e eram tratadas, de 

modo objetivista, como reflexos diretos do mundo. Nessa perspectiva, a categorização era 

vista como bem resolvida.  

 Essa ideia já faz parte do pensamento popular e está vigente há mais de dois mil anos. 

Entretanto, há alguns anos, essa ideia mudou e tornou-se claro que a categorização é muito 

mais complexa do que isso.   

 Em meados do século XX, com o desenvolvimento de pesquisas na área das ciências 

cognitivas, uma nova teoria de categorização chamada Teoria dos Protótipos, emergiu e 

comprovou que a categorização humana se baseia em princípios que vão muito além da teoria 

clássica.  

 Então, a categorização se tornou um estudo de grande proporção, graças ao trabalho 

pioneiro da psicóloga Eleonor Rosch (1971 apud Lakoff 1973). Ela teve como foco duas 

implicações da teoria clássica: 

- Se categorias são definidas apenas pelas propriedades que todos os membros compartilham, 

então nenhum membro deveria ser o melhor exemplo da categoria (protótipo), em detrimento 

dos outros membros; 

- Se categorias são definidas apenas pelas propriedades inerentes aos membros, então elas 

deveriam ser independentes de peculiaridades de quaisquer seres que categorizem; ou seja, 

não deveriam envolver questões como neurofisiologia humana, movimento e capacidades 

específicas para perceber, formar imagens mentais, para aprender e lembrar, para organizar as 

coisas aprendidas e se comunicar eficientemente.  

 Em uma de suas pesquisas sobre o fenômeno, a psicóloga buscou verificar a forma 

como o ser humano percebe o membro central de uma categoria, ou seja, o que atende a todos 
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ou a quase todos os aspectos para ser considerado o representante prototípico de determinada 

categoria, e os membros periféricos, que são aqueles não tão bons exemplos.  

 Os resultados indicaram que a categorização não é uma questão de pertencimento ou 

não pertencimento. Ao invés disso, concluiu-se que há graus de pertencimento, que variam de 

acordo com a experiência, os conhecimentos e as crenças humanas. 

Um dos testes realizados por Rosch buscava entender como as pessoas percebiam a 

categoria pássaro: se era uma questão de pertencer ou não à categoria ou se havia graus de 

pertencimento, em relação às espécies. Os resultados indicaram a segunda opção.  

No teste, os participantes deveriam listar os pássaros em um ranking, a partir daquele 

que acreditavam ser o pássaro ideal em diante e, assim, uma hierarquia bem definida de 

pássaros surgiu. Vejamos: 

Sabiás 

Águias 

Galinhas, patos e gansos 

Pinguins e pelicanos 

Morcegos  

 O resultado indicou que os participantes entendem que sabiás são pássaros típicos; 

águias, sendo predadores, são menos típicos; galinhas, patos, gansos são ainda menos típicos; 

pinguins e pelicanos são menos típicos que os anteriores. E morcegos dificilmente seriam 

considerados pássaros. 

 Isso confirma que o pertencimento em uma categoria não é meramente uma questão de 

sim ou não, mas uma questão de graus de pertencimento. Pessoas diferentes podem 

estabelecer rankings diferentes, dependendo de suas experiências, conhecimentos e crenças.  

Tais exemplos demonstram que os membros da mesma categoria não representam a 

natureza idêntica, mas há uma relação gradual de um membro com os demais membros.  
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Assim, faz-se necessário questionar a visão clássica, que toma a razão como uma 

manipulação de símbolos abstratos e não-corporificada. Ao contrário disso, a visão 

cognitivista propõe que a categorização humana é baseada na experiência, imaginação, 

percepção, atividade motora, cultura e processos conceptuais, como metáfora, metonímia e 

imagens mentais.   

O processo de categorização está ligado à atuação dos anguladores, já que eles 

promovem não apenas gradação de pertencimento categorial, mas também recategorização, 

através do processo de mesclagem conceptual.  

Para compreendermos a recategorização de uma entidade em termos de outra entidade, 

é preciso ter em mente suas propriedades essenciais e secundárias e estabelecer os pontos de 

interseção entre as categorias em questão, que terá como resultado a concepção de uma 

terceira entidade, fruto da mescla entre as entidades de origem.  

Isso não seria possível se concebêssemos a categorização proposta pela teoria clássica. 

A proposta da LC dá conta de explicar tal fenômeno de uma forma bem mais abrangente, sem 

que os limites das categorias sejam fixos. São melhor entendidos como pontes entre 

categorias que compartilham propriedades e permitem aproximação.  

Partindo, então, da ideia de categorização sob uma visão cognitivista, devemos ter em 

mente que a categorização não apenas diz respeito aos objetos físicos, mas também aos 

domínios conceptuais abstratos, como emoções, relações espaciais e sociais, linguagem etc. 

Almeida (1995) chama a atenção para o caso de palavras que codificam espaço, que ao 

passarem por processos de gramaticalização, sofrem mudanças categoriais e passam a 

codificar tempo, numa progressão mais abstrata, como é o caso de algumas preposições, 

advérbios e conjunções. 

Tendo analisado trás, ante, fora e logo, a autora verificou que estes são casos em que 

há uma grande incompatibilidade entre as funções gramaticais que tais itens passaram a 
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assumir e as classificações tradicionais, muitas vezes arcaicas, que recebem nos compêndios 

gramaticais. 

Esse tipo de classificação, baseado no modelo clássico, não resolve problemas de 

ordens sintática e semântica e permite um questionamento de ordem categorial. 

Baseando-se nas relações semânticas entre os domínios conceptuais de espaço e tempo 

e nos traços sintáticos, semânticos e morfológicos compartilhados pelas classes em questão, a 

linguista propôs que tais classes formassem uma única categoria lexical radial. Dessa forma, 

uma classe pode ter elementos posicionados mais ao centro de sua categoria, por expressarem 

mais propriedades dessa classe, ou elementos posicionados mais perifericamente, afastando-se 

do centro, contendo apenas alguns dos aspectos definitórios da classe. 

Esse mesmo debate se faz a respeito dos anguladores, grupo híbrido, que abarca 

diversas classes de palavras. Conforme descrevemos na revisão da literatura sobre o tema, 

muitos linguistas vêm tentando delinear o grupo, de forma que suas propostas apresentam 

variações sobre nomenclatura, como os "advérbios de circunscrição", propostos por Ilari et 

alia (1996 apud Ferreira 2014), anguladores, proposto por Almeida e hedges, que vem da 

língua inglesa e é adotado por muitos autores no Brasil.  

Outra variação dentro da classe diz respeito aos itens que a formam. Há as abordagens 

que levam mais em conta aspectos semânticos e conceptuais, preferenciais das abordagens 

cognitivistas e funcionalistas, como a que assumimos nesta dissertação, e abordagens mais 

pragmáticas, como na área da Linguística da Conversação, entre outras, que apresentam 

perspectivas diferentes sobre o assunto. 

 Defendendo a posição de que os anguladores compartilham propriedades, atuando em 

processos de recategorização e operando modalidade (Palmer, 2001), e tendo em vista as 

diferenças semânticas, morfológicas e sintáticas e sua proveniência de diferentes classes 
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gramaticais, concordamos com Almeida, que sugere que trabalhemos com a noção de 

radialidade categorial, por acreditar ser esta a forma mais adequada de tratar do fenômeno.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     Figura 3: Exemplo de como se forma a classe dos anguladores. 

  

 Nesse mesmo sentido, Kay (1997), ao analisar os anguladores kind of e sort of (um 

tipo de e uma espécie de), também demonstrou que tais palavras têm uma propriedade 

sintática que não pode ser descrita adequadamente pela regras gramaticais do inglês, e propôs, 

então, uma categoria sintática gramatical dos anguladores, conforme descrevemos no capítulo 

2 desta dissertação. 

 Propomos, então, uma delimitação dos anguladores enquanto classe gramatical, que se 

divide em dois grupos: 

- Anguladores pragmáticos, que flexibilizam a força ilocucionária do ato de fala e são 

metalinguísticos, conforme os anguladores descritos por Brown e Levinson (1987); 



56 

 

- Anguladores semânticos, que flexibilizam fronteiras categoriais e promovem 

reconceptualização, conforme os anguladores descritos por Almeida (1999).  

 Assim, esperamos contribuir para a busca por regularidades e características dos 

anguladores, que confirmem o seu entendimento enquanto classe gramatical.  

 

 

4.2 Tipo e a gramaticalização 

 

De acordo com a teoria da gramaticalização, os elementos linguísticos, motivados por 

necessidades discursivas, estão em constante renovação. Sofrem transformações em que 

podem ganhar novas propriedades sintáticas, morfológicas fonológicas e semânticas. Este é 

um processo de mudança linguística, caracterizado pelo aumento de abstratização, em que 

itens lexicais e construções sintáticas passam a assumir funções gramaticais ou mais 

gramaticais, em determinados contextos (Castilho, 2010).  

Assim, os elementos linguísticos podem deixar de atuar no nível representacional, ou 

seja, nível em que fazem referência a dados mais objetivos associados ao mundo biossocial; 

passam, então, a atuar no nível interpessoal, como expressões de valor processual, cujas 

funções estão relacionadas aos processos através dos quais o falante elabora seu enunciado 

para um determinado ouvinte, em um determinado contexto específico de uso (Martelotta, 

2011). 

Formas ou expressões que se gramaticalizam são afetadas, em menor ou maior grau, 

por quatro fenômenos: extensão ou generalização de uso, que diz respeito ao desenvolvimento 

de usos em novos contextos; perda de informação semântica; decategorização ou migração de 

classe gramatical, que se refere à perda de propriedades típicas das formas fonte, de modo tal 

que o elemento linguístico adquire novas características morfossintáticas ou discursivas, e 
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erosão fonética, que envolve a perda de substância fonética (Heine & Kuteva 2006 apud 

Oliveira & Santos 2011). 

Conforme exposto por Werner & Kaplan (1963 apud Martelotta 2011), no processo de 

gramaticalização atua o princípio de exploração de velhas formas para novas funções. Estão aí 

envolvidas a transferência conceptual (metáfora), a motivação pragmática e processos 

metonímicos que favorecem a reinterpretação, de forma que o contexto morfossintático e 

informações extralinguísticas levam falante e ouvinte a negociarem o sentido de maneira 

interativa, inferindo novos sentidos e trabalhando com dados contextuais específicos da 

situação comunicativa. 

Para observar os deslizamentos característicos que ocorrem na trajetória da 

gramaticalização de tipo, que indicam que diferentes formas de tal palavra ocorrem 

sincronicamente, selecionamos os seguintes relatos orais a partir do banco de dados 

do Corpus Discurso & Gramática - a língua falada e escrita - Corpus D&G8: 

1- chegamos no Vale das Cascata ... tivemos que fazer um exame médico ... porque ... num 

podia entrar na piscina antes ... se tivesse algum tipo de doença num podia entrar na piscina 

(Natal / Narrativa de experiência pessoal / Informante da oitava série do Ensino Fundamental) 

2- os armários são modulados... assim... tem muito armário... é branco e cinza também... é 

tudo ((riso)) tipo... todo mundo diz que é aquela cozinha perfeita... né? ((risos)) bem... eu me 

amarro...  (Rio de Janeiro / Descrição de local / Informante do Ensino Superior) 

3- me criticavam algumas pessoas ou então estranhavam porque ... num é comum dançar em 

música evangélica ... né .... se mexer em música evangélica ... bater palmas ... fazer 

coreografia e tudo mais ... no entanto eu faço isso ... né ... e faço e num ligo pra quem tá 

olhando pra mim ... mesmo porque eu num tô fazendo pra ... pra quem tá do lado pá olhar ... 

                                                           
8
 O Grupo Discurso & Gramática (D&G) trabalha com pesquisas na área de Linguística Funcional e atua na 

coleta, organização e armazenamento eletrônico do banco de dados intitulado Corpus Discurso & Gramática - a 
língua falada e escrita. Disponível em www.discursoegramatica.letras.ufrj.br. 
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pra quem ... tá do lado ver e qualquer coisa desse tipo... (Natal / Narrativa de experiência 

pessoal / Informante do Ensino Médio) 

4- existem pessoas que... querem vender ... que querem ganhar um pouco mais de dinheiro ... 

existem ... todo tipo de gente existe ... né? (Natal / Relato de opinião / Informante do Ensino 

Médio) 

5- algumas horas da noite podemos sintonizar num que esteja passando um programa 

inteligente tipo Jô Soares ... às vezes nós encontramos pessoas é ... de:: como é que se diz ... 

de muita responsabilidade nesses horários ... e o Jô Soares tem levado entrevistas muito boas 

... pra o programa dele ...  (Natal / Relato de opinião / Informante do Ensino Superior) 

As ocorrências (1), (3) e (4) associam a palavra tipo à categoria nome e são 

consideradas as mais aceitas pela norma culta. Já os exemplos (2) e (5) ilustram usos mais 

abstratos, de caráter mais gramatical ou discursivo, em que tipo desempenha uma função na 

organização e hierarquia conversacionais. 

Ao analisarmos os períodos acima podemos observar a trajetória da gramaticalização 

da palavra tipo no português brasileiro, a partir do entendimento de que esta palavra serviu de 

fonte para novas funções gramaticais. Dessa forma, esta palavra desempenha, hoje, não 

apenas função de substantivo, mas também de palavra com função comparativa ou 

aproximativa que se assemelha a uma preposição ou conjunção, além de marcador discursivo.  

Observemos o exemplo (5): na estrutura ‘programa inteligente tipo Jô Soares’, tipo 

atua com uma palavra comparativa ou aproximativa, com sentido mais abstrato, ocupando, 

dessa forma, uma posição mais avançada no cline de gramaticalização, como no esquema a 

seguir: 

 

Substantivo < palavra aproximativa ou comparativa < marcador discursivo 
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Para Bagno (2013), o processo de gramaticalização da palavra tipo é bastante evidente 

e é característico de uma geração de falantes mais nova, nascida a partir de 1980. Inclusive, o 

autor afirma que os empregos mais gramaticalizados de tipo são repelidos e condenados pelos 

falantes mais velhos. Através de exemplos retirados do corpus NURC-Brasil9, ele demonstra 

que o uso dessa palavra tal como se faz hoje já aparece na fala coletada na década de 1970. 

Ele aponta que a palavra tipo foi adverbializada, tendo se deslocado de suas posições 

anteriores para a posição característica dos modalizadores discursivos e chama a atenção para 

a perda da preposição de, que compunha o sintagma tipo de, como no exemplo a seguir: 

6- "Porque é jantar esses tipo americano, né?" 

Dessa forma, Bagno diz que no exemplo supracitado a palavra tipo é fruto do processo 

de gramaticalização pelo qual a construção tipo de passou. No processo, a  perdeu a 

preposição de e a função substantiva, passando a funcionar como uma conjunção. Já 

Gonçalves et al (2007) dizem que tipo pode exercer função de preposição ou conjunção em 

contextos como este. 

 Partindo da metáfora das dunas de areia citada por Bybee (2010), entendemos a ideia 

de que a linguagem apresenta gradiência e variação. Gradiência no sentido de que muitas 

categorias da linguagem ou da gramática são difíceis de serem distinguidas, geralmente 

porque ocorrem mudanças ao longo do tempo, de forma gradual, que movem elementos entre 

categorias em um continuum. É o que acontece com os anguladores, que geralmente recebem 

outras classificações gramaticais (advérbios, conjunções, palavras denotativas, entre outras). 

Já a variação se refere ao fato de que as unidades e estruturas da linguagem exibem variação 

em uso sincrônico, junto com os caminhos de mudança que criam a gradiência.  

 Podemos aplicar as noções de gradiência e variação à palavra tipo, ao observarmos o 

processo de mudança categorial pelo qual tal palavra passou e passa, nos dias atuais, 

                                                           
9
 O Projeto da Norma Urbana Oral Culta do Rio de Janeiro constitui referência nacional para estudos da variante 

culta da língua portuguesa. São entrevistas gravadas nas décadas de 70 e 90 do século XX. 



60 

 

apresentando formas concorrentes de usos. Em algumas instanciações, há nos compêndios 

gramaticais divergências sobre a classe gramatical da palavra em questão (cf. MARCUSCHI, 

1986, CASTILHO, 1988, ROSA, 1992, ILARI et alia, 1996, ILARI, CASTILHO, MOURA 

NEVES e BASSO, 2008, CASTILHO et al, 2008, apud FERREIRA, 2014).  

 Ferreira (2014) demonstrou em sua tese de doutorado que a construção um tipo de é a 

mais exemplar entre grupos lexicais com construções semelhantes, como uma forma de e um 

jeito de, sendo considerada um chunk. Vejamos, então, o conceito de chunking, segundo 

Bybee (2010): 

The principal experience that triggers chunking is repetition. If two or more smaller 
chunks occur together with some degree of frequency, a larger chunk containing the 
smaller ones is formed. Chunking is of course a property of both production and 
perception and contributes significantly to fluency and ease in both modes. 

 
A chunk is a unit of memory organization, formed by bringing together a set of 
already formed chunks in memory and welding them together into a larger unit. 
Chunking implies the ability to build up such structures, thus leading to a 
hierarchical organization of memory. Chunking appears to be a ubiquitous feature of 
human memory. 10 

 
 Estudos demonstram que quanto maior a frequência de uso das construções, mais 

alterações sofrem, sejam elas fonéticas ou caracterizadas pela perda de composicionalidade, 

analisabilidade e a eventual criação de uma nova construção. Assim acreditamos que 

aconteceu com o chunk um tipo de. Por ser o mais exemplar, o mais frequente de sua 

categoria, em algumas de suas possíveis instanciações perdeu o determinante um e a 

preposição de, além de ter perdido também composicionalidade, sofrido mudança categorial e 

ganhado novos significados. 

                                                           
10

 A principal experiência que impulsiona a formação de chunk é a repetição. Se dois ou mais chunks menores 
ocorrem juntos com algum grau de frequência, forma-se um chunk maior que contenha os menores. A formação 
de chunk é obviamente uma propriedade tanto da produção quanto da percepção e contribui significativamente 
para a fluência e fluidez de ambas. 
Um chunk é uma unidade de organização da memória, formado pela junção de um conjunto de chunks já 
formados na memória e combinados em uma unidade maior. Chunking sugere a habilidade de construir tais 
estruturas, lidando, assim, com uma organização hierárquica da memória. Chunking parece ser uma característica 
onipresente da memória humana. 
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 Geralmente, ao estabelecer-se na gramática, uma nova construção perde gradualmente 

sua associação com a construção da qual se originou, assim como com outras instâncias de 

palavras ou morfemas que a constituem.  Algumas construções até mesmo ganham novas 

inferências e usos convencionalizados, que é o que pode ter acontecido também com as 

estruturas que aqui estudamos.  

 A função anguladora relacionada à palavra tipo se dá desde o uso da construção um 

tipo de e manteve-se mesmo com a perda de material morfológico e mudança categorial. 

Ainda assim, tal função aponta para um uso mais abstrato da linguagem, já que trata de 

processos semânticos de enquadre e operação de subjetividade e ponto de vista.   

 Toda essa trajetória pela qual a palavra tipo vem passando ilustra o processo de 

gramaticalização que promove naturalmente as mudanças linguísticas. Ao admitirmos que tais 

mudanças perpassam todo o uso linguístico, admitimos que é o uso que molda a gramática de 

uma língua. A noção de gramática baseada no uso põe por terra o conceito de estruturas fixas 

e a priori, colocando em seu lugar a concepção de gramática como um sistema complexo e 

adaptativo.  

 

 

4.2.1 A noção de heterossemia 

 

Ainda no contexto da gramaticalização, ao observarmos a coexistência de diferentes 

significados e funções gramaticais exercidas pela palavra tipo em uma mesma sincronia, é 

possível compreender o fenômeno como um caso de heterossemia.  

 Para tratar da polissemia das palavras, Lichtenberk (1991) retoma questões 

aristotélicas tais como qual seria a natureza da polissemia, os tipos de relação existentes entre 

significados e funções de um elemento polissêmico, questiona também se os significados 
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teriam estruturas ou seriam partes não passíveis de análise, se seriam objetivos, determinados 

e definidos ou se seriam abertos. 

 O autor demonstra que há estudiosos que defendem a possibilidade de que todos os 

significados de uma palavra polissêmica tenham algo em comum e de que haja um conjunto 

de condições necessárias e suficientemente satisfatórias para cada significado de um 

elemento, de forma que o núcleo compartilhado por eles é entendido como o verdadeiro 

significado deste elemento. Por outro lado, outros autores defendem a ideia de que os 

significados de um elemento polissêmico podem estar relacionados através de redes ou graus 

de parentesco.  

 Por exemplo, o significado C se desenvolveu a partir do significado B, que se 

desenvolveu a partir do significado A; nesse caso, é provável que C tenha uma relação mais 

próxima com B do que com A. Além disso, é possível que B se relacione com A através de 

um conjunto de propriedades, e se relacione com C através de outro conjunto de propriedades 

distintas de A. Assim, A e C estarão relacionados apenas indiretamente, por meio de B. Pode 

ser também que os significados B e C se desenvolvam diretamente do significado A; A tem 

propriedades x e y, de forma que compartilha a propriedade x com B e a propriedade y com 

C; B e C não têm propriedades em comum, mas estão relacionados por causa de sua origem 

em comum em A.  

 A polissemia é normalmente entendida como a associação de significados distintos, 

porém relacionados com o mesmo lexema. O autor chama de heterossemia os casos em que 

dois ou mais significados ou funções que são relacionados historicamente, no sentido de 

derivarem de uma mesma origem, são suportados por reflexos de seu elemento comum de 

origem, que pertencem a diferentes categorias morfossintáticas e são resultado de processos 

de gramaticalização.  
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 Para Lichtenberk, os significados refletem a nossa conceptualização do fenômeno, por 

isso são subjetivos. Além disso, não são totalmente determinados, mas abertos e flexíveis. É 

isso que permite que palavras sejam aplicadas em novas experiências, para expressar novas 

relações percebidas entre fenômenos e assim formar novas categorias ou alterar a forma de 

categorias já existentes, e para relacionar fenômenos de diferentes domínios cognitivos. 

 Tanto na heterossemia como na polissemia, a conceptualização humana é importante 

porque o que conta são as conexões que as pessoas percebem ou formam entre fenômenos. A 

extensão de um termo linguístico, a partir de um significado já existente para um novo 

significado, é motivada pela relação que falantes percebem entre o velho e o novo significado. 

Tal extensão não é arbitrária e se ocorreu é porque faz sentido para os falantes.  

 Já que os significados das palavras são essencialmente subjetivos e abertos, nem todos 

os aspectos do significado de uma palavra são igualmente proeminentes. Algumas facetas do 

significado cheio de uma palavra podem ser mais centrais do que outras. As facetas centrais 

são as que normalmente se considera o significado da palavra, mas elas não exaurem o 

significado total. Incluídas no significado total de uma palavra estão também implicações 

baseadas nos aspectos centrais do significado. E são tais implicações que podem fundamentar 

uma extensão semântica ou funcional. A mudança metonímica, por exemplo, envolve 

especificar um significado em termos de outro que é presente, mesmo se encoberto, no 

contexto. E a metáfora também foi identificada com um fator central que fundamenta 

extensões funcionais. 

 Assim, foi possível concluir as indagações feitas por Lichtenberk e relacionar o 

conhecimento sobre o fenômeno da heterossemia com a gramaticalização da palavra tipo da 

seguinte forma:  

1- Significados são complexos internamente; eles têm estrutura. Um certo componente do 

significado total de um termo pode servir como base para uma extensão funcional, sendo seus 
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outros aspectos irrelevantes. Conforme demonstramos com Cunha (1986), a palavra tipo se 

originou a partir da peça cujo molde produzia letras ou símbolos. A partir daí, tipo foi 

ganhando novos significados e funções gramaticais que nem sempre mantiveram o significado 

original de molde; 

2- Significados são subjetivos e abertos. Um termo pode ter um significado primário, mas seu 

significado total assume não apenas sua designação primária e central, como também todos os 

outros aspectos mais periféricos das situações em que o termo é usado. É o que podemos 

observar em Ferreira (2010), na definição da palavra tipo em dicionário do PB atual. Isso fica 

ainda mais evidente se observarmos também os usos mais novos de tipo, sobre os quais esse 

trabalho se debruça, e também sobre o uso de tipo como marcador discursivo, com significado 

mais esvaziado; 

3- Mesmo que na heterossemia todos os significados/funções finalmente derivem de uma 

mesma origem, sincronicamente não precisa haver nenhuma propriedade exclusivamente 

compartilhada por eles. O conceito de estruturas radiais caracterizadas pela relação de 

gradiência e as relações diretas e indiretas entre significados/funções é aplicado não apenas à 

polissemia mas também à heterossemia, quando modificado apropriadamente. Enquanto na 

polissemia há uma categoria conceptual estruturada radialmente, na heterossemia, as 

propriedades semânticas e formais dos elementos são muito diferentes para formar uma única 

categoria conceptual. Ao invés disso, a categoria tem apenas base histórica, de forma que o 

que une os membros é a origem comum final. Dessa forma, no caso da palavra tipo, que 

atualmente pode assumir diferentes funções gramaticais, é possível recuperarmos seu 

significado original apenas historicamente, o que se configura como um caso de heterossemia.  

 Podemos concluir que o desenvolvimento de um significado é motivado por conexões 

que os usuários da linguagem percebem ou fazem entre fenômenos e estão relacionados a 

fatores extralinguísticos e à cognição humana. É possível que um significado passe por muitas 
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diferentes mudanças, as quais seriam motivadas pelos diferentes aspectos do significado de 

origem. Os diferentes caminhos que o desenvolvimento de uma função pode tomar refletem 

diferentes conceptualizações e diferentes perspectivas pelas quais aquela noção pode ser vista. 

Mesmo aspectos periféricos do significado cheio de um termo podem se tornar salientes e 

então promover motivação para uma extensão.  

 

 

4.3 Contribuições da Linguística Textual 

 

 Este capítulo tem como objetivo justificar a nossa escolha pelo corpus proveniente da 

comunicação através da internet, uma linguagem escrita com características de fala, que pode 

ser dar em contextos mais ou menos formais e que é considerada inovadora, por motivos que 

serão descritos a seguir. Para isso, buscamos fundamentações teóricas no campo da 

Linguística Textual. 

 De forma mais ampla, partimos dos conhecimentos de Preti (1987), sobre a relação 

entre língua escrita e língua falada, através dos estudos literários. O autor destaca o exemplo 

da cultura e sociedade renascentista, em que a literatura clássica exerceu um papel 

significativo nos comportamentos social e linguístico, para demonstrar que, em todas as 

épocas, a língua literária, de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade, não 

perdeu sua ligação com a realidade falada.  

 Em grande parte de sua história, quando não havia corpora gravados, a Linguística fez 

uso de documentos escritos, procurando encontrar algo vivo neles. Às vezes, chegava a 

reconstituir toda a língua falada de uma época, como o latim vulgar por exemplo, cuja fonte, 

entre outras, eram os documentos escritos que revelavam influência popular.  
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 Muitos escritores aproveitam a linguagem popular em suas obras, ao criar um diálogo 

mais próximo da realidade oral. Entretanto, a reprodução escrita da fala dos personagens pode 

oferecer uma série de problemas de ordem linguística, sendo um deles a ortografia. 

 A língua escrita é um fator de unificação linguística, pois suas transformações são bem 

mais lentas do que as da modalidade oral. E é a ortografia, sistema escrito, destinado a 

representar os signos sonoros numa língua, que mantém a tradição escrita. Ao contrário das 

reformas ortográficas, a evolução da fala é frequente e natural e, por isso, há uma defasagem 

entre as modalidades oral e escrita nas línguas. 

 Em relação à comunicação escrita na internet, baseamo-nos também nos 

conhecimentos de Crystal (2005) sobre o tema em questão. Segundo o autor, a aquisição da 

internet pelo público foi um dos elementos que contribuíram para o caráter linguístico 

revolucionário de 1990, com a utilização de emails e bate-papo, embora a internet já existisse 

há algumas décadas.  

 Em um tempo curto, as pessoas adotaram e dominaram a tecnologia, e com isso 

conheciam, adaptavam e expandiam sua linguagem. Descobriram que a novidade linguística 

estava principalmente na gíria e no jargão de seus entusiasmados adeptos, assim como na 

tendência para brincar com a língua e infringir regras linguísticas convencionais de ortografia 

e pontuação. Mais do que uma nova variedade de estilo, a internet proporcionava uma 

alternativa nova para as modalidades da comunicação humana.  

 A língua revelada pela internet pode ser considerada revolucionária, em termos 

linguísticos e em seus aspectos tecnológicos e sociais, por ser algo raro e afetar as pessoas em 

escala mundial e em um período de tempo tão curto. 

 A comunicação mediada por computador não é simplesmente a língua escrita em uma 

tela. Os e-mails, por exemplo, assemelham-se a uma "fala escrita", "um cruzamento entre 

conversa e carta" e "uma estranha mistura de escrita com conversa". E, em vários aspectos, é 
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possível comparar a internet a uma mescla de televisão, telefone e publicação convencional. O 

chamado ciberespaço captura a ideia de um mundo de informação, presente ou possível, em 

forma digital.  

 A internet é um veículo eletrônico, global e interativo, cada uma dessas propriedades 

traz consequências para o tipo de linguagem encontrado. Há algumas atividades linguísticas 

permitidas pelo meio eletrônico que nenhum outro veículo consegue alcançar.  

 A comunicação na internet é diferente da fala, mesmo nas situações que mais se 

assemelham a ela, como no uso de bate-papo e redes sociais, por exemplo. Entre essas duas 

modalidades, há diferenças como a falta de retorno simultâneo, a utilização de mensagens 

completas e unidirecionais, a impossibilidade de o receptor reagir à mensagem enquanto ela 

está sendo digitada, a impossibilidade de o emissor saber a eficiência da mensagem enquanto 

ela está sendo escrita, ou seja, se foi compreendida ou precisa de retoques, e o fato de as 

mensagens não poderem se sobrepor.  

 Em comparação com a linguagem escrita tradicional, nas interações via e-mail, grupos 

de bate-papo, blogs e fóruns de discussão, nas quais a pressão é forte para que a comunicação 

seja rápida, há carência de construções planejadas e mais elaboradas.  

 Muitos falantes e leitores usuários da internet estão satisfeitos com a maneira informal 

como lidam com a língua nos contextos de comunicação via web, subestimando a falta de 

revisão gramatical, com os comuns erros de digitação, o uso irregular de maiúsculas, a falta 

de pontuação, acentuação etc. Mas esse é um efeito secundário, que raramente interfere no 

entendimento. É um estilo especial se originando das pressões que incidem sobre os usuários 

do novo veículo de comunicação, além de um desejo natural (especialmente entre usuários de 

menos idade ou mais jovens de espírito) de ser idiossincrático e ousado. 

 Em geral, a comunicação que se dá na internet é mais parecida com a modalidade 

escrita da língua "empurrada" em direção à fala, do que com uma linguagem falada que foi 
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escrita. Entretanto, esse tipo de comunicação não é idêntico à fala ou à escrita, exibindo certas 

propriedades seletivas e adaptáveis presentes em ambas. 

   Partindo da relação entre modalidades de língua falada e escrita e tendo estabelecido 

algumas características da comunicação que se dá via internet, pretendemos agora estabelecer 

um paralelo com a questão dos gêneros textuais. 

 De acordo com Marcuschi (2008), provém de Aristóteles a teoria sobre a composição 

do discurso, formada por três elementos: (a) aquele que fala; (b) aquilo sobre o que se fala e 

(c) aquele a quem fala.  

 Nesse sentido, seguimos a linha de pensamento do autor quando ele afirma que toda 

comunicação verbal se dá por meio de textos realizados em algum gênero. Os gêneros operam 

como forma de legitimação discursiva e se referem a textos materializados em situações 

comunicativas recorrentes, com os quais lidamos em nossas vidas diárias. Por exemplo: 

telefonema, carta comercial e pessoal, reportagem, aula expositiva, lista de compras, bula de 

remédio, edital de concurso, piada, bate-papo, etc. Seja em manifestações orais ou escritas, 

são bastante estáveis e histórica e socialmente situados. 

 Entretanto, não devemos entendê-los como estruturas rígidas, mas como formas 

culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem, sendo 

importantes para a interlocução humana. São entidades dinâmicas, às vezes complexas e 

variáveis socio-historicamente, e, por isso, dar nome aos gêneros é algo muito complexo.  

 Um dos aspectos importantes a se considerar sobre os gêneros textuais é o modo de 

manifestação material como se dão, ou seja, o suporte pelo qual atingem a sociedade, já que 

este pode ser, de alguma forma, especial e influenciar na natureza do gênero suportado. 

 Chegamos, então, no caso da internet que, através de seus sites, abriga todos os 

gêneros possíveis. Há homepages que carregam gêneros específicos; há os sites de notícias; 

blogs pessoais e revistas, que abordam os mais variados assuntos; serviço de e-mails, que 
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servem como suporte para mensagens pessoais, comerciais, propagandas etc.; há as redes 

sociais, que veiculam conteúdos diversos; há as salas de bate-papos.  

 Enfim, a internet é um suporte que abrange mescla de gêneros e gêneros emergentes, 

formando um continuum, o que nos leva a repensar a nossa relação com a escrita e com a 

oralidade e a relação entre ambas.  

 Neste trabalho, o corpus foi formado por ocorrências com a palavra tipo com função 

aproximativa. Estas ocorrências são frequentes na modalidade oral da língua, mas como a 

linguagem utilizada na internet, apesar de ser escrita, apresenta características da fala, é 

comum encontrá-las nesse contexto. 

 Como na comunicação pela internet atuam diversos gêneros, pretendemos verificar 

com quais gêneros as ocorrências a serem analisadas se relacionam. Em casos de anguladores, 

pode existir a probabilidade de as ocorrências com tipo estarem relacionadas aos gêneros mais 

subjetivos, como blogs de conteúdo pessoal, visto que esta categoria linguística promove 

enquadre e veicula ponto de vista.  

 Pretendemos comparar as ocorrências encontradas em blogs com as ocorrências de 

portais de notícias, já que estes tendem a ser mais formais e objetivos, e, assim, verificar se 

essas ocorrências consideradas informais pela norma culta da língua estão presentes em 

contextos mais formais, o que consideramos algo inovador propiciado pela internet.  

  Cabe-nos buscar, em nossa análise, uma sugestão de delimitação dos gêneros 

escolhidos em função de nosso objeto, a indicação do possível público-alvo dos gêneros a 

serem analisados, os marcadores de formalidade e informalidade, a busca de pistas que 

reforçam a relação entre a linguagem utilizada na internet e seu incentivo à inovação 

linguística e a inserção de usos linguísticos considerados, de certa forma, informais em 

contextos mais formais de língua escrita na web. 



70 

 

 Enfim, este capítulo buscou estabelecer os pontos de interlocução através dos quais o 

nosso objeto pode dialogar com um dos contextos possíveis de suas ocorrências, no PB dos 

dias atuais.  
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5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS DADOS  

  

Esta é uma pesquisa de cunho predominantemente qualitativo, que tem como objetivo 

a análise da palavra tipo em dois aspectos: 

1- em usos considerados inovações linguísticas, fruto de processos de gramaticalização pelos 

quais a palavra vem passando, com ênfase em sua função anguladora; 

2- ocorrências em ambientes online, que consideramos propícios para a promoção da 

inovação linguística, já que apresenta mescla de gêneros discursivos e características de 

língua escrita mais próximas da oralidade. 

 Para atingirmos tais objetivos, realizamos a coleta de ocorrências da palavra tipo, que 

não fossem precedidas ou seguidas da preposição de. As ocorrências foram selecionadas 

aleatoriamente, na forma de manchetes de notícias, títulos de artigos ou empregos da palavra 

tipo inserida em textos.  

 Utilizamos a ferramenta de busca Google, para procurar ocorrências em: 

1- blogs menos formais, com conteúdo mais subjetivo e linguagem coloquial, geralmente 

voltados para entretenimento; 

2- blogs mais formais, com conteúdos diversificados, geralmente sobre tecnologia, política e 

artigos de opinião de seus editores/donos; 

3- sites de assuntos diversos, como tecnologia, economia, política, ciência e entretenimento 

em geral, os quais poderiam apresentar algumas pistas de informalidade;  

4- portais e sites de notícias, com linguagem mais formal.  

 Esse tipo de coleta e exploração de dados linguísticos para fins de pesquisa de uma 

língua ou variedade linguística é denominado Linguística de Corpus. É um procedimento 

empírico, já que analisa padrões reais de uso em textos naturais. Para análise, os princípios de 

coleta são preestabelecidos; são utilizados computadores ou técnicas automáticas e interativas, 
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e são também utilizadas técnicas analíticas quantitativas e qualitativas. Nesse sentido, corpus 

é entendido como um conjunto de dados linguísticos, sistematizados segundo determinados 

critérios, suficientemente extensos em amplitude e profundidade, de maneira que sejam 

representativos da totalidade do uso linguístico ou de algum de seus âmbitos, dispostos de tal 

modo que possam ser processados por computador, com a finalidade de propiciar resultados 

vários e úteis para a descrição e análise (Yuqi, 2011). 

 Constatamos que a busca pela palavra tipo no Google apresenta resultados bastante 

diversificados. Por isso, filtramos a pesquisa na ferramenta, ao selecionar a opção de busca 

por conteúdo atual, em formato de notícia, assim como em blogs, e sempre em PB. Dessa 

forma, foi possível acessar os blogs, sites e portais de notícias de forma mais precisa e 

selecionar 100 ocorrências de tipo condizentes com o fenômeno em estudo. 

 Tendo selecionado os dados para a composição do corpus, partimos para a análise 

qualitativa, com os seguintes objetivos:  

1- verificar quais ocorrências funcionavam como anguladores do PB, por meio de análise 

gramatical (sintática e semântica) e de acordo com os pressupostos teóricos da LC; 

2- verificar o número de ocorrências encontrado de acordo com os tipos de blogs e sites de 

sua procedência e relacionar a natureza dos dados com os contextos em que ocorrem; 

3- analisar os dados de acordo com o contexto da comunicação via internet, buscando por 

pistas de informalidade que pudessem influenciar pragmaticamente a inserção de novos usos 

de tipo em contextos de língua escrita.  

 Como pistas de informalidade, consideramos o uso de linguagem escrita, com 

características da modalidade oral da língua, tais como linguagem em primeira pessoa, uso de 

gírias, termos chulos, reducionismos e anglicismos.  

 Assim, em relação ao contexto da internet, verificamos as características 

predominantes dos blogs, sites e portais de notícias em que encontramos os novos usos de 
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tipo, a relação entre os tipos de ocorrências encontrados e sua proveniência, a descrição de 

sites e sua relação com seu possível público-alvo, o uso de marcadores como aspas, aposto, 

parênteses e hífen, o uso dos anguladores em falas reportadas de contextos mais formais e o 

surgimento de novas expressões com tipo ou com significação próxima.  

 Para isso, percorremos não só os sites de notícias, mas também aqueles voltados para o 

entretenimento e para um público o mais diverso possível, em termos de idade, escolaridade, 

formação profissional, naturalidade e posição socioeconômica.  

 Salientamos que, embora tenhamos relacionado o número de ocorrências com os 

contextos de comunicação online mais ou menos formais em que elas são empregadas, apenas 

um estudo quantitativo poderia confirmar as tendências percentuais que apontamos neste 

trabalho.   

  

 

5.1 Descrição dos dados 

 

 Em nossa busca por ocorrências com a palavra tipo, selecionamos 100 casos em que 

tal palavra não fosse precedida ou seguida da preposição de, conforme descrevemos na seção 

anterior, dos quais apenas 40 se tratavam de anguladores.  

 As 100 ocorrências que formam o nosso corpus foram submetidas à análise, de forma 

que:  

- na parte 1: privilegiamos a análise gramatical das estruturas encontradas, em termos 

semânticos e sintáticos, buscando descrever novos usos de tipo, principalmente em função 

anguladora; 
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- na parte 2: analisamos as ocorrências de  tipo de acordo com os ambientes online em que 

estas foram encontradas, com o objetivo de identificar pistas de informalidade que pudessem 

influenciar sua presença em contextos mais formais de comunicação online.   
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1 Parte 1 - Análise sintático-semântica 

  

 Em termos semânticos e sintáticos, observamos que as ocorrências encontradas com a 

palavra tipo podem se dividir em dois grupos, conforme demonstraremos a seguir. 

Grupo 1: Encontramos ocorrências de tipo estabelecendo ligação entre SNs, mas que não 

exerciam a função de angulador. Verificamos que, em alguns casos, houve maior frequência 

da construção com tipo entre determinadas categorias semântico-cognitivas e, portanto, 

apontamos as diferentes frequências com as terminologias de Bybee (2001), type (frequência 

de determinado padrão linguístico) e token (ocorrência de item lexical em determinado 

corpus). Vejamos a seguir:  

1- Tokens referindo-se a subtipos de doenças e tipo sanguíneo: 

(a) Aluno internado com meningite tipo B no ES sai do isolamento, diz hospital 

(b) Stress na infância triplica risco de diabetes tipo 1, diz estudo 

(c) Ela evitou mais de 70% dos casos de dengue tipo 3 e 4, e menos de 50% das infecções por 

dengue tipo 1 e 2. No Estado de São Paulo, a atual epidemia é causada em sua maior parte 

pelo sorotipo 1. 

(d) A cada ano, 1,4 milhão de pessoas contraem hepatite tipo A; 240 milhões vivem com a 

infecção crônica causada pela hepatite tipo B e, 200 milhões carregam vírus da hepatite C.  

(e) Hemocentro de Santa Catarina precisa de sangue tipo O negativo com urgência 
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(f) Sam tem a doença de Niemann Pick tipo C. Os pais de Sam, Will e Miriam Evans, de 

Leeds, receberam o diagnóstico do problema genético do filho quando Sam tinha apenas 

quatro meses de idade. 

(g) Há opções de tratamento disponíveis para a doença de Gaucher tipo 1. As opções de 

tratamento dependem da gravidade e da taxa de progressão da doença, que é altamente 

variável de uma pessoa para outra. 

2- Tokens referindo-se a subtipos de alimentos: 

(a) Como fazer queijo tipo Ricota e Cottage em casa 

(b) Coxim recebe curso gratuito de cultivo de frango tipo caipira 

(c) No grupo de pescados, um dos mais procurados nesta época, foram pesquisados 27 tipos 

de peixes. O bacalhau tipo Ling é o quilo mais caro, sendo encontrado com preços que variam 

entre de R$ 48,92 e R$ 28,19. 

(d) Litro do leite tipo longa-vida interrompe tendência de queda 

(e) Instalada há seis meses, começou a operar experimentalmente com 10% de sua capacidade 

e já embarca, por mês, 35 toneladas de queijo tipo mussarela, prato e coalho para Manaus, por 

meio de contêiner.  

(f) Pesquisa aponta contaminação em queijos tipo frescal feitos na região 

(g) Conilon tipo 7 tem o melhor preço em 10 anos para período 

(h) Com grãos grandes e largos, o arroz tipo carnaroli absorve mais água e sabor dos 

temperos e libera uma pequena porção de amido durante o cozimento.  
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(i) Novidade na linha de laticínios!!! Iogurtes LETTI elaborados com leite tipo A, semi-

desnatados com polpas de frutas. 

(j) Sobremesa tipo Danoninho caseiro 

(k) No curso, o participante terá habilidade de obter cerveja tipo “Belgian Pale Ale”, em 

estilo a ser confirmado, conhecendo aspectos gerais de fabricação e funções de cada matéria 

prima. 

 Além dos usos exemplificados anteriormente que puderam ser agrupados como 

subtipos de doenças e de alimentos, pudemos agrupar as seguintes ocorrências com a palavra 

tipo:  

3- Tokens referindo-se a artigos ou serviços destinados à exportação/importação: 

(a) Beleza tipo exportação 

(b) Momento favorável. O Ceará tipo exportação 

(c) Funk tipo exportação! Mulher abacaxi faz sucesso na Europa 

(d) Em MS, fazenda supera desafios para produzir carne tipo exportação 

(e) Polícia apreende 123 kg de cocaína tipo ‘exportação’ que saiu de MS 

(f) Bangalafumenga e Sargento Pimenta ‘tipo exportação’  

(g) Medicina tipo exportação 

(h) Filme 'Rio, Eu Te Amo' apresenta um Rio de Janeiro tipo exportação 

(i) Shoes Tipo Exportação – Studio TMLS. 

(j) Público fantasma tipo exportação, via subsídio estatal 
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(k) Fundos tipo importação 

 Encontramos também ocorrências dos seguintes types em nosso corpus: 

4- Petróleo tipo Brent fecha em alta com incertezas após morte do rei saudita 

5- A prisão ocorreu em Sobradinho (DF), por volta das 20h45, após a equipe abordar um Ford 

Ka, no condomínio Digneia. Dentro do carro, havia uma garrucha calibre 22 e três facas tipo 

peixeira. O motorista do veículo foi preso e encaminhado à delegacia da área  

6- Extintor tipo ‘ABC’ some das lojas 

7- Carrefour adota modelo de lojas tipo Express 

8- Corpo tipo ampulheta (ombros e quadris têm a mesma medida e cintura mais estreita)11  

9- Além de reversível, o conector tipo C é menor, tanto que suas dimensões – 8,4 mm x 2,6 

mm – remetem às portas micro-USB 2.0 presentes na maioria dos dispositivos móveis atuais. 

10- Vaca é resgatada por sistema tipo tirolesa no Sul de Minas 

11- A Prefeitura de Cocal em parceria com o Governo Federal deu inicio neste mês de 

dezembro, aos trabalhos de preparação do terreno para a  de uma creche padrão tipo B, que 

está sendo erguida no cruzamento das Ruas: Frederico Pires com Padre Vieira, no Bairro São 

Francisco. 

12- Completam a lista os faróis de neblina, os vidros e travas elétricos com acionamento 

remoto pela chave tipo canivete e o sistema multimídia Chevrolet MyLink.  

                                                           
11

 Ocorrências como corpo tipo ampulheta, saia tipo lápis e protetor auditivo tipo concha são chamadas por 
Soares da Silva (2006) de metaftonímia, resultado de uma integração entre metáfora e metonímia. Nestes casos, a 
partir de uma relação analógica entre a forma física dos objetos, estabeleceu-se uma relação conceptual de 
tipologia: corpo tipo ampulheta, corpo tipo pêra, corpo tipo elipse, corpo tipo retângulo e corpo tipo triângulo 
invertido estão em nosso corpus e se configuram como chunks no PB.   
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13- Vestido Elie By Elie Saab com modelagem tipo 'mullet', curto com calda.  

14- A Suzano Papel e Celulose está investindo 30 milhões de reais para iniciar a produção de 

celulose tipo fluff, usada em fraldas e absorventes, com a meta de fabricar 100 mil toneladas 

anuais do insumo a partir de dezembro, anunciou nesta quarta-feira, após divulgar seus 

números do quarto trimestre. 

15- No local, foram apreendidos um quilo de maconha tipo ‘skunk’, 20 pastilhas de LSD (que 

eram vendidas a R$ 50 cada), três pedras de cocaína, três porções de cocaína, seis munições 

pt.40, balança de precisão, um carro e material para embalo da droga. 

16- O protetor auditivo tipo concha serve para abafar ruídos.  

17- Meninas, não se fala em outra coisa nas revistas e redes sociais a não ser o retorno das 

sandálias tipo Birken, que prometem virar “febre” na temporada Verão 2015. 

18- Entre os produtos de suplementação, o destaque foi para o UC II® um colágeno tipo II, 

principal proteína estrutural responsável pela tração e firmeza do tecido cartilaginoso é.  

19- Ótimo apartamento tipo Kitnet, bom tamanho - acima da metragem média da categoria, 

02 janelas, possibilidade de transformar em 1 dormitório, ensolarado e ventilado, posição 

solar oeste, banheiro com box em vidro e ventilação natural. 

 O grupo 1 se caracteriza por apresentar a palavra tipo com significado próximo de seu 

primitivo valor de tipologia. Trata-se aqui de uma palavra que une outras palavras (nomes) e 

tem valor próximo de uma preposição. 

 Em todos os casos é possível retomar o sentido de tipo como uma espécie de alguma 

coisa. Esse uso da palavra parece ter sido cristalizado e se especializou para tratar de 
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determinados assuntos, como subtipos de doenças, alimentos, entre outros, conforme 

exemplificamos anteriormente. 

 É um uso que se aproxima muito da função substantiva de tipo, sendo, portanto, 

considerado mais lexical e mais concreto. Em alguns casos, está muito próximo de formações 

[SN + do tipo + SN] e [SN + SAdj], como em: 

Queijo do tipo frescal < Queijo tipo frescal <  Queijo frescal 

 Assim, este uso parece passível de ser suprimido, conforme se deu na ocorrência em 

(1)d, a seguir: 

 'A cada ano, 1,4 milhão de pessoas contraem hepatite tipo A; 240 milhões vivem com a 

infecção crônica causada pela hepatite tipo B e, 200 milhões carregam vírus da hepatite C.' 

 Podemos verificar que a palavra tipo foi usada duas vezes com o nome da doença 

hepatite. Na terceira vez que o nome é mencionado, a palavra tipo foi suprimida. Entretanto, 

não se trata de uma elipse, já que é possível se referir ao nome da doença tanto com a palavra 

tipo especificadora, quanto sem a palavra tipo, que tem função metalinguística neste caso. 

  Além disso, conforme explicitado acima, tais instanciações estão muito próximas de 

ocorrências de tipo com a preposição de (hepatite do tipo B, por exemplo), o que também 

caracteriza a proximidade de um uso mais lexical.  

 Faz-se necessário retomarmos a ideia de chunking, de Bybee (2010): tais construções 

estão relacionadas com o fato de o falante armazenar em sua memória informações sobre 

como usar determinadas construções. E quando passam a ser utilizadas com frequência, são 

convencionalizadas.  
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 Expressões como Diabetes tipo 2, leite tipo longa-vida e funk tipo exportação refletem 

usos que se tornaram tão frequentes que se especializaram. Há um continuum de palavras que 

já foram experimentadas juntas de forma mais ou menos frequente, indicando chunkings mais 

fracos e mais fortes.  

 A seguir, conheceremos o grupo 2, que representa um uso diferente e mais abstrato da 

palavra tipo, em relação ao grupo 1. 

  

Grupo 2: As ocorrências apresentam a palavra tipo também com função sintática próxima à 

de um conectivo. Sintaticamente, verificamos que o angulador tipo tem escopo diversificado: 

1- Modificam substantivo: 

"O sistema de eliminação, tipo [big brother], é o que alimenta a sociedade, especialmente os 

jovens, levando a uma cultura de morte sem precedentes na história, porque é uma morte sem 

intenção de defesa e sim de autodestruição, com o uso indiscriminado de drogas, álcool e 

violência." 

2- Modificam adjetivo: 

"Apesar de tudo, eu gostei muito da performance final, quando eles vestiram o uniforme 

vermelho… Ficou “tipo” [emocionante] e Jane mandou muito bem nos vocais."  

3- Modificam advérbio:  

"Me dói muito dizer isso, tipo [muito mesmo], profundamente, mas acho que Liam,      

     em partes, está certo." 

4- Modificam oração: 

"Minha sogra ri, diz que a gente começa a discutir se desculpando, tipo: [‘Amor,  

    desculpa, mas blablablá, blablabá, blablablá’]" 

5- Iniciam sentença:  
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"[Tipo o Joinville]: Mariano Trípodi veste tricolor e também vai voltar à Série A" 

 Os exemplos demonstrados de (1) a (5) estão em concordância com a pesquisa de Kay 

(1997) sobre os anguladores kind of e sort of, em que o autor comprovou que tais construções 

têm comportamento sintático diferente de todas as outras classes gramaticais e, portanto, 

devem receber o status de nova classe gramatical. 

 Assim, a palavra tipo demonstra ter o mesmo comportamento sintático que tais 

construções da língua inglesa, sendo considerada também um angulador, nos exemplos que 

indicamos anteriormente. 

 Em termos semânticos, as principais funções que tipo assume, como angulador, são 

listadas a partir dos diferentes exemplos a seguir: 

1- Abrem EMs de referência: 

(a) Tipo cachorro-quente, mãe e filho criam self-service de ovo de Páscoa a R$ 5,00 

(b) Tipo Tinder, só que ao vivo: espaço promove encontro de casais no Planeta  

(c) Tipo Game of Thrones: os demitidos do programa do Faustão 

(d) Tipo inspiração! As 10 joias mais classudas dos tapetes vermelhos de 2014 

(e) Tipo Ronaldinho Gaúcho: jogador fortão posta foto no meio de duas bundas (gigantes) 

(f) Tipo Mia Wallace: Urban Decay lança linha de maquiagem inspirada em “Pulp Fiction” 

 As sentenças apresentadas em (1) demonstram que a palavra tipo forma construções 

que criam EMs. Vejamos o exemplo (1)a: 

Tipo cachorro-quente, mãe e filho criam self-service de ovo de Páscoa a R$ 5,00 
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 O aposto Tipo cachorro-quente atua como um construtor de EM, pois age como uma 

base alternativa, em relação ao espaço base, para o estabelecimento de referência. Ele 

introduz um espaço diferente do da base, que servirá de moldura referencial para a informação 

subsequente. 

2- Promovem gradação de pertencimento de membros em uma mesma categoria com 

reenquadramento/ajuste de propriedades: 

(a) No Lellis, não existe “tipo bacalhau” 

(b) "A top é tipo prodígio: seu primeiro desfile foi aos 13 anos, quando se mudou de Barão de 

Antonina, no interior de São Paulo, para a capital." 

(c) Apesar de tudo, eu gostei muito da performance final, quando eles vestiram o uniforme 

vermelho… Ficou “tipo” emocionante e Jane mandou muito bem nos vocais.  

(d) Todos os dias que eu venho tem gente diferente. O que isso diz para mim? É o aumento da 

população que está na rua. Sempre tem tipo 20, 30 novos todos os dias" 

(e) O que estará nas vitrines do verão? Resumindo bastante: roupas brancas, frescas, de 

algodão, de seda. Casacos tipo quimono, acinturados, sofisticados, com decote em V. Batas e 

bijuterias étnicas, como brincos grandes. 

(f) Resenha: The Knick — é tipo House, mas sem todo aquele otimismo e simpatia 

 As ocorrências apresentadas em (2) indicam que a palavra tipo promove ajuste em 

relação ao pertencimento de membros em uma mesma categoria ou ajuste de propriedades. 

Vejamos o exemplo (2)a:  

No Lellis, não existe “tipo bacalhau”. 
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 A estrutura em tela apresenta tipo em função típica de angulador, ao promover 

reenquadramento categorial. O "tipo bacalhau" é popularmente chamado de bacalhau 

genérico e se refere a peixes que compartilham muitas propriedades com as espécies 

consideradas bacalhau "verdadeiro" ou "original", sendo estas provenientes do mar Atlântico. 

Os peixes "tipo bacalhau" são vendidos em mercados e restaurantes, com a vantagem de 

terem preços mais em conta, já que as espécies verdadeiras são caras para o consumidor 

brasileiro em geral. 

 No contexto dessa ocorrência, a estrutura foi empregada sem nenhum referente 

externo: a entidade de que se fala é de fato o "tipo bacalhau".  

 Retomemos a ocorrência (2)c apresentada no grupo 1, que também se trata de um 

bacalhau: 

“No grupo de pescados, um dos mais procurados nesta época, foram pesquisados 27 tipos de 

peixes. O bacalhau tipo Ling é o quilo mais caro, sendo encontrado com preços que variam 

entre de R$ 48,92 e R$ 28,19.”  

 Neste caso, trata-se de um tipo de bacalhau, que é o Ling. O tipo atua como um 

especificador, em uma relação de hiperônimo/hipônimo, indicando um membro de uma dada 

categoria. A ocorrência no grupo 2, diferentemente, demonstra que a palavra tipo se 

especializou para promover o reenquadramento da forma como o sujeito experienciador 

conceptualiza o(s) membro(s) de determinada categoria. Esse uso tem sido muito comum no 

PB, inclusive em propagandas de TV, até mesmo em jornais, e frequentemente na internet, 

conforme os exemplos a seguir: 
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                          Figura 4: Uma possibilidade de leitura da construção tipo Net.  

 Pala ilustrar a ocorrência que motivou o título desta dissertação, apresentamos na 

Figura (4) a charge do cartunista Amarildo12, que diz respeito à construção tipo Net, retirada 

da propaganda veiculada há algum tempo na TV brasileira pela empresa de telefonia, internet 

e TV por assinatura Net. No contexto do comercial, o consumidor contratou o pacote de 

serviços de uma outra empresa, semelhante aos pacotes oferecidos pela sua concorrente Net. 

Entretanto, como o serviço era de má qualidade e não funcionava, ele chamou a empresa 

contratada de tipo Net. Assim, foram aproximadas as propriedades compartilhadas por ambas 

as empresas, pertencentes a uma mesma categoria, com a diferença de que a Net funciona e a 

outra não.  

 Cabe ainda comentar que na internet há diversas réplicas, em diversos contextos, no 

mesmo molde da charge apresentada acima, os chamados memes13, ratificando que esta é 

considerada uma construção funcionalmente muito produtiva para o PB.   Seguindo o mesmo 

                                                           
12

 Disponível em https://amarildocharge.files.wordpress.com/2012/12/blog20.jpg 
 
13

 O termo é bastante conhecido e utilizado na internet, referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma 
informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalhe entre vários usuários 
rapidamente, alcançando muita popularidade. Disponível em http://www.significados.com.br/meme/ 
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padrão discursivo, o jornal de notícias do Rio de Janeiro Meia Hora publicou, na edição de 

23/02/2013, a seguinte notícia de capa:  

 

  

 

 

 

 

                                Figura 5: Área "tipo" pacificada. 

 Na Figura (5), temos a manchete da notícia que foi transmitida no contexto das 

instalações de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), como forma de conter a violência 

crescente do Rio de Janeiro. No entanto, apesar de haver uma UPP na Vila Cruzeiro, a área 

não pode ser considerada 100% pacificada, já que, de acordo com a notícia, ainda há 

episódios de violência entre policiais e bandidos, colocando em risco a segurança pública. 

Dessa forma, um recurso linguístico para expressar a não prototipicidade da Vila Cruzeiro 

como membro pertencente à categoria 'área segura', foi a utilização de tipo, que torna esse 

grau de pertencimento mais periférico.  

 É válido mencionar que o Jornal Meia Hora é voltado para as classes mais populares e 

tem como uma de suas principais características a linguagem mais informal, fazendo uso de 

diversas expressões populares, às vezes até vulgares de acordo com o senso comum, sátiras, 

ironias e humor.  

 Nos últimos três exemplos mencionados, o uso das aspas só servem para corroborar 

nosso pensamento sobre gradações de pertencimento categorial. Retomaremos esse recurso 

mais à frente.  
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3- Promovem recategorização: 

(a) Cafeteira tipo MacGyver, serve para fazer de Miojo a salsicha na hora do aperto 

(b) Max Weber ensina como fazer make e cabelo tipo sereia para o verão 

(c) Japão quer criar uma força espacial de defesa, tipo Patrulha Científica 

  Os casos em (3) ilustram o processo de mesclagem conceptual. Tomemos o exemplo 

(3)b como ilustração:  

 'Max Weber ensina como fazer make e cabelo tipo sereia para o verão'.  

 Ou seja, o cabeleireiro ensina a mulher, leitora do site em que a notícia foi publicada, a 

fazer um cabelo tipo sereia. Partindo do entendimento de que sereia é um ser mitológico e 

que não existe no mundo concreto, temos que ser muito criativos para imaginar essa entidade 

e, mais ainda, para imaginar seu penteado! Vejamos o diagrama a seguir: 
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Figura 6: Processo de mesclagem conceptual de "Cabelo tipo sereia". 

  

 De acordo com a TEM, criamos EMs para imaginar e criar, em nossas mentes, desde o 

significado mais básico quanto fantasias, ficções, situações hipotéticas, não havendo limites 

para deter nossa criatividade. No caso da mulher-sereia, a criação se daria conforme ocorre na 

Figura (6), que explicaremos a seguir.  

 Há dois espaços mentais input. No primeiro, há a entidade mulher, com suas 

propriedades específicas e, no segundo, há a entidade sereia, também com suas propriedades 

específicas. No espaço genérico, há um mapeamento entre os espaços input, conectando as 

propriedades da mulher e da sereia. No espaço mescla, são projetadas seletivamente a 

entidade mulher, a entidade sereia e algumas de suas propriedades, as quais são partilhadas. A 
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mescla tem estrutura emergente própria, inexistente nos inputs. Dá origem, assim, à mulher-

sereia ou, ao menos, a uma mulher com cabelos longos, coloridos, molhados, ondulados, 

enfim, dotados de beleza, como se supõe ser o cabelo de uma sereia.  

 Da mesma forma acontecem as ocorrências em (3)a 'Cafeteira tipo MacGyver, serve 

para fazer de Miojo a salsicha na hora do aperto' e (3)c 'Japão quer criar uma força espacial 

de defesa, tipo Patrulha Científica'. Para compreender a formação de seus significados, é 

necessário compartilharmos determinados conhecimentos prévios, os chamados MCIs.  

 Ambos os casos tratam de filmes com temáticas relacionadas à aventura, ação e ficção 

científica, conferindo à cafeteira tipo MacGyver e à força espacial de defesa, tipo Patrulha 

Científica atribuições que vão além do que é considerado normal, e, como resultados de tais 

mesclas, teríamos algo como uma cafeteira multifuncional, que não apenas serve para fazer 

café, mas também algumas refeições, e uma defesa espacial poderosa, no estilo de um filme 

de ficção científica, cheia de efeitos mirabolantes.  

 
4- Exemplificam: 

(a) Algumas pessoas acabam com uma espécie de gatilho de raiva – tipo o do Hulk – e vão 

aos extremos. Isso pode acabar afetando muito mais quem convive com o depressivo do que 

ele mesmo. 

(b) Flamengo quer mais dois reforços: meia 'tipo alemão' é prioridade. 

(c) “Atualmente com bigode tipo Salvador Dalí, o ator é considerado como um camaleão, por 

sempre mudar de estilo e look. (...) ” 

(d) O vigia era um velho marujo, lobo do mar, tipo Popeye com cachimbo e tudo. Tinha por 

companhia um cachorro preguiçoso. 
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(e) Na hora de ir embora, muito tempo depois do que eu poderia imaginar (é impressionante 

como alguns períodos meio mágicos das nossas viagens passam voando, não é?), uma chuva 

tipo-3-da-tarde-em-Belém nos pegou no meio do caminho, num descampado. 

(f) “Verdade seja dita, que meu público brasileiro de verdade na Europa, é um pessoal mais 

culto, informado, essas pessoas nunca gritaram nada, o negócio é que vai uma turma mais 

simplória que nunca me acompanhou no Brasil, público de sertanejo, axé, pagode, que vem 

beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador de futebol, com aquele relógio 

branco, e começa gritar nome de time (...)" 

(g) “Será bem tradicional. E quero uma cauda que arraste tipo Lady Di” 

(h) "Minha sogra ri, diz que a gente começa a discutir se desculpando, tipo: ‘Amor, desculpa, 

mas blablablá, blablabá, blablablá’.” 

(i) “Elas já tinham discutido, mas nunca nada mais grave, tipo briga". 

 Observemos agora a ocorrência de tipo em (4)a:  

'Algumas pessoas acabam com uma espécie de gatilho de raiva – tipo o do Hulk – e vão aos 

extremos. Isso pode acabar afetando muito mais quem convive com o depressivo do que ele 

mesmo.' 

 Consideramos que a palavra tipo que ocorre aqui também estabelece ligação, conexão, 

com função similar à conjunção como, em casos de exemplificação. Para compreendermos o 

exemplo acima, é necessário que tenhamos, por exemplo, o conhecimento prévio sobre quem 

é o personagem Hulk e o que ativa sua raiva característica, que seria o seu gatilho de raiva.  

 Dar exemplos exige que o falante estabeleça uma ligação mental com seu interlocutor, 

pois exige que haja um conhecimento prévio compartilhado. Ao mesmo tempo, é um ato que 
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envolve ponto de vista, pois o exemplo será dado conforme a conceptualização do falante. 

Essa é mais uma função que a palavra tipo assume, a de exemplificar.  

 Apresentaremos, a seguir, análise do emprego da palavra tipo como angulador, 

atuando como construtor de EMs.  

1- Tipo cachorro-quente, mãe e filho criam self-service de ovo de Páscoa a R$ 5,00 

 
 
Figura 7: Representação da mesclagem conceptual em "tipo cachorro-quente". 
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 De acordo com a Figura (7), o input 1 apresenta as características do doce ovo de 

Páscoa, que é servido sem acompanhamentos, geralmente para crianças e é vendido em 

supermercados e lojas especializadas. Já o input 2 traz as características do popular sanduíche 

cachorro-quente, que, no Brasil, é servido com muitos acompanhamentos, como molhos e 

condimentos, para público de todas as idades. Todo esse conhecimento que acompanha o 

leitor para a compreensão do que foi dito fazem parte dos chamados MCIs. Neste caso, 

também é importante ter o conhecimento prévio de que o cachorro-quente pode ser servido 

pelo sistema self-service, em que cada consumidor prepara o próprio sanduíche, escolhendo 

quais acompanhamentos comporão o lanche, geralmente à base de pão e salsicha. 

 Assim, a palavra tipo abre o espaço mental de analogia, indicando uma nova 

possibilidade de servir o ovo de páscoa. Na notícia apresentada, conhecemos o esquema de 

venda desse tipo de chocolate por meio do sistema self-service e servido com 

acompanhamentos, tais como caldas e recheios diversos.  

 A mescla conceptual só é possível porque temos o conhecimento prévio não só sobre a 

forma como os alimentos são compostos e servidos, mas também temos os frames de compra 

e venda. Este é um exemplo de inovação culinária, econômica (visto que este foi o propósito 

dos idealizadores do negócio) e também linguística, que nos indica que a palavra tipo, tal 

como foi empregada aqui, é capaz de abrir espaços mentais de analogia e promover mescla 

conceptual. 
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2- Flamengo quer mais dois reforços: meia 'tipo alemão' é prioridade 

 

Figura 8: Representação da mesclagem conceptual em "meia tipo alemão". 
 
 Na notícia em questão, a diretoria do time de futebol carioca expressa o desejo de 

contratar novos jogadores para a equipe. Os novos integrantes deverão jogar em posição 
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específica (meia), mas não é qualquer meia que será contratado: serão meias "tipo alemães" 

(grifo nosso).  

 Sendo assim, conforme podemos observar na Figura (8), no input 1 temos os 

jogadores do Flamengo, que atuam no meio campo e que são chamados de meia-atacantes 

(responsáveis pela conexão com os centro-avantes). Como qualquer jogador brasileiro, esses 

jogadores apresentam velocidade e apóiam o ataque na posição que ocupam.  

 No input 2, estão as propriedades dos jogadores alemães. O principal impacto sobre 

estes jogadores é a tamanha eficiência da equipe, capaz de ser a campeã da copa do mundo 

realizada no Brasil, em 2014. Os meias alemães têm como características a velocidade e força, 

além de apresentarem marcação mais eficiente do que os jogadores brasileiros em geral. 

 A palavra tipo empregada na notícia sobre esporte estabelece uma ligação entre os 

dois tipos de jogadores, brasileiros e alemães. Um jogador meia tipo alemão pode se referir a 

qualquer jogador, desde que não seja alemão, que venha a ocupar a posição em questão e que 

tenha características da eficiência dos jogadores alemães.  

 Ficou marcada na memória do povo brasileiro, inclusive, a vitória da seleção alemã 

contra a seleção brasileira com os amargos 7 x 1, que muito além de eliminar da copa a 

seleção dona da casa e uma das favoritas para levantar a taça, feriu o orgulho do país que é o 

maior vitorioso em copas do mundo e mundialmente conhecido pelo seu futebol. Tudo isso 

faz parte dos MCIs evocados quando nos pronunciamos sobre jogadores alemães, no contexto 

brasileiro, após a copa de 2014.  

 Assim, teríamos como resultado da mescla um jogador brasileiro, compondo a equipe 

do Flamengo, na posição de meia, veloz, forte, com grande capacidade na marcação dos 

adversários, mas sem o orgulho alemão de ter ganhado a copa de 2014 com vitórias gloriosas.  
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 3- "Quando estivemos lá, tudo parecia bem abandonado. O vigia era um velho marujo, lobo 

do mar, tipo Popeye com cachimbo e tudo. Tinha por companhia um cachorro preguiçoso. 

Ficou tão alegre com a nossa visita que principiou uma conversa na base do esperanto, uma 

confusão de várias línguas." 

 
Figura 9: Representação da mesclagem conceptual em "Velho marujo tipo Popeye". 
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 O emprego da palavra tipo em Velho marujo tipo Popeye é um exemplo de sua função 

anguladora, uma vez que evidencia o ponto de vista pelo qual o sujeito enunciador da frase 

conceptualizou o velho homem em questão. 

 De acordo com a Figura (9), enquanto no input 1 temos as propriedades do velho 

marujo – homem velho, marinheiro e com boa condição física, no input 2 temos as 

características do personagem com o qual o velho marujo se assemelha. O velho marujo é 

recategorizado como Popeye, o personagem de desenho infantil, de meia idade, marinheiro e 

que, além de ser forte, fica muito mais forte quando come espinafre. Os dois também usam 

cachimbo, ou seja, essa é mais uma propriedade compartilhada. 

 Na mescla, que resulta da projeção entre os domínios input 1 e input 2, temos um 

velho marujo bem forte e que usa cachimbo, mas como nem sempre todos os elementos de um 

domínio possuem contraparte no outro domínio da mescla, o velho em questão não fica mais 

forte se comer espinafre.  

 Mais uma vez se faz notória a compreensão da noção de MCIs para o estabelecimento 

da mesclagem conceptual, da analogia e do ponto de vista que se expressa de forma subjetiva, 

a partir do uso do angulador tipo e do conhecimento do sujeito enunciador somado ao 

conhecimento do ouvinte.   
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4- Compras na Toscana com dicas tipo insider 

 
Figura 10: Representação da mesclagem conceptual em "dicas tipo insider". 
 
 Em dicas tipo insider, temos um termo estrangeiro como um qualificador. Para 

compreendermos que tipos de dicas são essas, partimos do contexto de viagem, do qual a 

sentença foi selecionada.  

 Assim, como podemos observar na Figura (10), o input 1 diz respeito ao guia de 

viagem tradicional, com os pontos turísticos mais visitados e conhecidos, que representam um 
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conhecimento superficial de determinado lugar e, portanto, clichê, que é o que todo visitante 

vê e faz.  

 Em contrapartida, temos o input 2, em que um guia local leva o turista aos lugares 

menos visitados pelo grande público turístico. É possível obter um conhecimento mais 

profundo sobre o local visitado, já que o turista tem maior contato com o nativo e, portanto, é 

uma viagem mais original. 

 Como resultado da mescla promovida por tipo, há um guia turístico que oferece aos 

visitantes excelentes dicas tipo insider, ou seja, de quem está dentro, de quem conhece bem o 

local. Assim, as dicas estariam ligadas ao conhecimento local, fora do circuito turístico e mais 

badalado ou prestigiado socialmente. Tais dicas podem até mesmo estar ligadas à questão da 

economia, relacionadas ao que é mais natural, artesanal e menos rentável para os atores 

envolvidos no negócio do turismo. 

 Por tais razões, a mesclagem conceptual ocorre a partir do processo de recategorização 

das dicas em questão: são dicas para turistas, mas com características de uma visão local.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

5- "Fim do quarto dia de desfiles da São Paulo Fashion. Agora já é possível responder a 

algumas perguntas. Número 1: o que estará nas vitrines do verão? Resumindo bastante: 

roupas brancas, frescas, de algodão, de seda. Casacos tipo quimono, acinturados, sofisticados, 

com decote em V." 

 

Figura 11: Representação da mesclagem conceptual em "casacos tipo quimono".  
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 A notícia voltada para o público feminino apresenta uma tendência no mundo da 

moda: uma inovação que se tornou bastante popular, que é o uso do quimono, uma tradicional 

roupa japonesa, como um casaco fino e cheio de estilo em contextos ocidentais, que pouco 

tem a ver com a cultura japonesa. 

 A palavra tipo aqui empregada promove a mescla conceptual entre dois inputs. De 

acordo com a Figura (11), no input 1, há as propriedades de um casaco tradicional, que se 

configura como uma roupa de frio, com tecido quente e mangas compridas. Já no input 2, 

temos as propriedades inerentes à tradicional vestimenta japonesa, que se trata de uma túnica 

comprida, com uma faixa na cintura e tecido bem diferente do material de um casaco.  

 Como resultado da mescla conceptual, temos um quimono que não mais tem o valor 

da tradição japonesa, mas sim serve como um casaco e é utilizado sobre outras vestimentas 

comuns. Neste contexto, sabemos também que ele é acinturado, sofisticado e com decote em 

V. O toque de estilo final é uma propriedade que só a mescla possui, o que demonstra que este 

espaço tem estrutura emergente e própria.  

 Para compreendermos a inovação proposta pela moda, que nessa notícia foi 

representada pelo uso do angulador tipo, é necessário termos o conhecimento prévio (MCIs) 

do que é um quimono e seu valor tradicional para a cultura japonesa. Assim, através de um 

processo de recategorização, acessamos a nova forma de utilizar um quimono com as 

propriedades de um casaco e fazemos os ajustes necessários para a compreensão de que tal 

roupa japonesa não passa a ser um casaco comum, mas traz consigo ainda propriedades do 

quimono, tais como referências à cultura japonesa, diferente de um casaco comum.    
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6- "Os YouTubers Marcos Castro (Castro Brothers), cujo canal tem mais de um milhão de 

seguidores; Luisa Clasen, do canal sobre cinema e audiovisual Lully de Verdade; Chico 

Rezende; Natalia Kreuser (Kreuser tipo Freud) e Marcela Lahaud, do canal sobre viagens 

Embarque Imediato falam sobre suas experiências, mostram seus vídeos mais icônicos e 

discutem sobre como pensar o YouTube como um negócio." 

 
Figura 12: Representação da mesclagem conceptual em "Kreuser tipo Freud". 
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 Em Kreuser tipo Freud temos uma exemplificação e projeção de propriedades que se 

dão no nível fonológico e contextual do PB. Embora em Freud o encontro vocálico [eu] 

apresente pronúncia bastante diferenciada no PB em relação à original austríaca, devido ao 

trabalho renomado do psicanalista Freud, seu nome faz parte dos MCIs dos brasileiros em 

geral. 

 Dessa forma, é possível estabelecer a projeção de propriedades entre Kreuser e Freud. 

Na Figura (12), o input 1 apresenta o sobrenome Kreuser, cuja pronúncia é pouco conhecida 

no contexto do PB, já que é um sobrenome estrangeiro. Entretanto, no input 2 temos o 

sobrenome de Freud, bastante conhecido em nosso idioma.  

 Portanto, o angulador tipo em Kreuser tipo Freud atuou como um construtor de espaço 

mental, promovendo a projeção de propriedades do input 1 ao input 2, que resultaram na 

criação de mesclagem conceptual. Em tal mescla, foram projetadas as propriedades 

fonológicas referentes à pronúncia do nome Freud, que resultaram na pronúncia correta do 

nome Kreuser, no contexto do PB. 
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7- “Fiquei feliz com o esvaziamento desse movimento favorável ao impeachment da nossa 

presidenta. Na última manifestação, na avenida Paulista, a concentração não tinha onde 

chegar e virou, como disse um amigo, uma passeata que não passeia, uma rua de lazer. Até 

mulheres nuas e seminuas desfilaram ao sol. Sem falar dos carros de som tipo trio elétrico, 

camisas da seleção, hino nacional e ambulantes vendendo cornetas e chapéus” 

Figura 13: Representação da mesclagem conceptual em "carros de som tipo trio elétrico" 
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 A construção aqui analisada foi retirada de um relato sobre um evento político 

popular, que aconteceu recentemente no Brasil. Na manifestação, havia muitas famílias e 

muita gente levou seu próprio carro familiar, em um clima de festa. Assim, deu-se a 

mesclagem conceptual entre um carro comum e um trio elétrico. 

 Conforme a Figura (13), enquanto no input 1 temos as propriedades inerentes aos 

carros comuns, equipados com aparelhagem de som e utilizados para entretenimento em 

pequenos eventos, no input 2 temos as propriedades dos trio elétricos, que são caminhões 

adaptados com aparelhos de sonorização e que são utilizados para reprodução de música ao 

vivo em grandes eventos, muito comuns, por exemplo, no carnaval da Bahia. Tais 

propriedades compõem nossos MCIs.  

 Para amenizar o clima de insatisfação do público manifestante e enfatizar o clima 

familiar e festeiro do evento, o sujeito enunciador faz uso da palavra tipo como um angulador, 

ao expressar sua opinião sobre o papel dos carros e a forma como estavam sendo utilizados no 

evento. Ou seja, o que era para ser uma manifestação, mais tinha o caráter de carnaval. 

 Os carros que seguiam com música alta e animada durante o ato político receberam na 

mescla aqui proposta as propriedades dos trio-elétricos, de reproduzir som em grandes 

eventos. Entretanto, os carros mantêm sua propriedade de meio de transporte familiar.  

 Por esse motivo, deu-se o uso do angulador, que apenas promove a projeção de 

algumas propriedades, não todas; indica o ponto de vista do sujeito enunciador e não 

transforma o carro comum em um trio-elétrico, mas aproxima suas propriedades. 
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8- "As babás filipinas são tipo os médicos cubanos, mas sem pagar pedágio para o Fidel." 
 

 
Figura 14: Representação da mesclagem conceptual em "As babás filipinas são tipo os 
médicos cubanos". 
 
 A notícia em questão revela uma nova tendência na contratação de empregados entre a 

elite brasileira, a admissão de babás filipinas. Para compreendermos a mescla proposta, vamos 

analisar as propriedades que compõem os domínios da mesclagem conceptual criada. 
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 Como podemos observar na Figura (14), no input 1 há as propriedades que fazem 

parte da categoria babás filipinas, que têm uma tradição de trabalharem fora de seu país, em 

zonas nobres. Além disso, a notícia destaca que tais babás se diferenciam das babás brasileiras 

por serem muito prestativas, gostarem de trabalhar e fazerem serviços além de suas funções, 

como cozinhar, limpar a casa, dirigir e lavar o carro. Apesar de seu contrato ser um pouco 

mais elevado em termos econômicos, o custo-benefício vale a pena pelo seu diferencial. 

 Por outro lado, no input 2 temos os médicos cubanos. Em nossos MCIs já temos as 

informações que compõem as propriedades desta categoria. Esses médicos fazem parte de um 

programa do governo federal brasileiro, através do qual foram contratados para atuar em áreas 

do interior do Brasil, onde há poucos médicos brasileiros. Assim, apesar da importação custar 

aos cofres públicos, o custo-benefício vale a pena, também pelo diferencial dos médicos 

cubanos, dispostos a fazer um trabalho que os médicos brasileiros não fazem, conforme 

afirma o governo.  

 A mesclagem conceptual de babás filipinas tipo médicos cubanos se configura a partir 

da abertura de um espaço mental, através do angulador tipo, que promove a projeção de 

propriedades do input 1 ao input 2, sendo essas o fato de os trabalhadores serem estrangeiros, 

fazerem um serviço que os profissionais brasileiros não querem realizar e representarem um 

bom custo-benefício para seus contratadores e beneficiários dos serviços prestados.   

 A importância do ponto de vista fica evidente nessa análise, porque as vantagens 

propostas pelos contratadores em questão (elite e governo brasileiros) podem ser facilmente 

refutadas se olharmos por um outro viés: se levantarmos questões como o fato de as babás 

filipinas serem mais submissas e, portanto, mais exploradas do que as babás brasileiras, ao se 

sujeitarem a realizar funções extras pelas quais não estão sendo remuneradas. Da mesma 

forma, é possível refutar o investimento do governo federal na contratação de médicos 

estrangeiros, quando poderia investir mais nos excelentes profissionais que o país vem 
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formando e, também, investir mais na saúde nas áreas metropolitanas, onde habita a maioria 

da população brasileira.   

 Nossa análise pretendeu demonstrar que a palavra tipo, como um angulador do PB, 

ativa EMs e promove mesclagem conceptual, através de processos de recategorização do 

mundo. Os EMs ativados estão fundamentados em MCIs que nós, falantes do PB, inseridos 

em um contexto não só linguístico, mas também sociocultural, compartilhamos.  

 Para compreendermos as notícias selecionadas, que contêm o angulador tipo, 

precisamos acessar MCIs baseados em nossas experiências corporificadas. Assim, as palavras 

das notícias são apenas pistas para que criemos EMs. As representações cognitivas que 

acessamos, através dos EMs, são muito mais ricas do que as meras palavras de um texto. 

 Somos nós, na condição de sujeitos conceptualizadores, que criamos, combinamos e 

mesclamos os EMs, dando origem a novos significados. Nesse sentido, o nosso ponto de vista 

é marcado de acordo com nossas escolhas linguísticas. A escolha de tipo como angulador, por 

exemplo, está ligada à ativação de analogia, que faz parte dos conjuntos de relações vitais da 

cognição, conforme Fauconnier & Turner (2002). 

 E além do significado das palavras, do contexto linguístico em que se dão suas 

combinações e da forma como conceptualizamos o mundo, ou seja, baseados em nossa 

experiência corporificada, os aspectos pragmáticos também têm de ser levados em conta nos 

processos de significação.  É o que observamos na notícia selecionada anteriormente, 

referente ao desejo do clube do Flamengo, de contratar um 'meia tipo alemão'. Para 

alcançarmos a analogia proposta, é necessário, entre outras coisas, compreendermos também 

os aspectos pragmáticos em que a notícia se deu.  

 Para darmos conta de diferenciar semanticamente os grupos 1 e 2, propomos o 

seguinte esquema, que indica um continuum de estabilidade referencial: 
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+ estável 

 
 
 
 
 
 

 
 

- estável 

Grupo 1 
Relação hiperônimo / hipônimo, 
em que são feitas taxonomias e a 

referência se estabelece com 
clareza 

a)- Pesquisa aponta contaminação em 
queijos tipo frescal feitos na região 
 
b)- Em MS, fazenda supera desafios 
para produzir carne tipo exportação 
 

Grupo 2 
Anguladores, relação de 

aproximação, com fronteiras 
fluidas e referência menos 

estável 

c)- Cafeteira tipo MacGyver, serve 
para fazer de Miojo a salsicha na hora 
do aperto 

                      Quadro 2: Continuum de estabilidade referencial dos usos de tipo. 

 Conforme os exemplos apresentados no Quadro (2), o que consideramos como grupo 

1 apresenta características diversificadas, uma vez que, enquanto em (2)a queijo tipo frescal é 

possível compreendermos claramente a relação hiperônimo / hipônimo, em que frescal é um 

tipo de queijo, o mesmo não acontece com o outro exemplo. Em (2)b carne tipo exportação, 

exportação não é um tipo de carne, e sim uma propriedade que indica que a carne tem 

características próprias para exportação, como ser de boa qualidade, por exemplo. 

 Ainda assim, semanticamente, o grande diferencial entre os dois grupos propostos é a 

clareza do referente, já que em (2)c Cafeteira tipo MacGyver estamos lidando com categorias 

diferentes (aparelho eletrodoméstico x personagem de série americana de aventura) e o 

referencial é instável.  

 As ocorrências apresentadas no grupo 2 ligam não só categorias nominais, mas 

também outras categorias sintáticas, como adjetivo, advérbios e orações, como demonstrou 

Kay (1997) em seu estudo sobre os anguladores, e podem também iniciar frases. Em seu 

funcionamento, são semelhantes a conjunções, estando ainda mais distantes da função 

substantiva. 
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6.2 Parte 2 - Análise pragmático-funcional 

 

 De acordo com as classificações que foram feitas na primeira parte desta análise, em 

nossa busca, identificamos o número total de 60 ocorrências da palavra tipo conforme as 

construções que foram apresentadas no grupo 1. Já no grupo 2, houve 40 ocorrências no total.  

 A seguir, descreveremos o que encontramos em nossas buscas: 

 

1- Os graus de formalidade dos gêneros encontrados:  

(a) Os blogs pessoais e sites de entretenimento, como era de se esperar, apresentaram a 

modalidade língua escrita menos formal e, portanto, mais próxima da modalidade oral. Como 

características, encontramos textos redigidos na primeira pessoa do singular, gírias, 

coloquialismos, linguagem chula, anglicismos e reduções características da comunicação 

online. O exemplo, a seguir, foi retirado do blog Glam4you: 

" Shoes Tipo Exportação – Studio TMLS 
TO BEGE, ROXA, PINK! 

Hoje me dei super em conta de que preciso NOW de sapatos!!!! 

De preferência essas Sandálias de Inverno, Ankle Boots, Short Boots, etc… 

Me joguei nos sites (Cheguei MORRIDA do trabalho e fui pesquisar sentadinha em 
casa…kkkk), foi quando me APAIXONEI, LOVE AT FIRST SIGHT, JURO, 
pela coleção da TMLS. 

Studio TMLS (Leia TIMELESS) sempre arraza nas coleções, sempre estão um passo, até dois 
a frente das outras sapatarias, mas essa coleção me surpreendeu! 

Há tempos sou amante de MEIA-PATA e sempre me perguntei pq as sapatarias daqui não 
investiam nelas, até que conheci THANK GOD! a TMLS. 

Selecionei Váaaarias fotos para vocês verem, e só digo uma COISA : QUERO TODOS! 

Ps: Cliquem nas imagens para aumentar." 

 

 Neste trecho retirado do blog Glam4you, podemos destacar diversas características de 

informalidade. Há linguagem em primeira pessoa: "TO BEGE, ROXA, PINK!"; uso de gírias 
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ou idiossincrasia: "Cheguei MORRIDA do trabalho"; uso de anglicismo: "THANK GOD" e 

de linguagem característica da internet: "kkkk", que simboliza risadas. Estas são algumas 

características presentes nos blogs e sites de conteúdo mais informal. 

 
(b) Os blogs e sites de assuntos variados como esporte, negócios (política, economia, 

administração), ciência e tecnologia variaram entre a modalidade mais e menos formal. 

Verificamos que alguns deles são administrados por jornalistas de importantes portais da 

mídia brasileira, outros por jovens que têm muito interesse em determinado assunto, como 

séries de TV e, por isso, mantêm blogs. Analisamos cada caso, para nos certificarmos do grau 

de formalidade em questão. 

 O exemplo, a seguir, foi retirado do blog de tecnologia Tecnoblog, e apresenta 

algumas características da linguagem coloquial: 

"A proposta de um conector que pode ser inserido de ambos os lados, a exemplo do Apple 
Lightning, surgiu no final de 2013, mas somente em abril deste ano é que o grupo responsável 
pelos padrões USB revelou detalhes da novidade. De lá para cá, os engenheiros trabalharam 
nas especificações finais do plugue. 

Além de reversível, o conector tipo C é menor, tanto que suas dimensões – 8,4 mm x 2,6 mm 
– remetem às portas micro-USB 2.0 presentes na maioria dos dispositivos móveis atuais. A 
novidade também tem  relativamente simples, portanto, cabos do tipo não deverão ser caros, 
pelo menos não de maneira gritante. (...) 

Se o conector tipo C será compatível com versões futuras do USB, o mesmo não se pode 
dizer das especificações anteriores. Você não conseguirá conectar um cabo neste padrão em 
portas USB antigas, como o tipo A, o mais popular." 

 

 Como características da linguagem coloquial apresentada no exemplo anterior, 

retirado do Tecnoblog, temos uso de expressões informais, como "De lá pra cá" e "de maneira 

gritante", além do uso do pronome você, demonstrando maior proximidade com o leitor. 
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(c) Os sites e portais de notícias, em geral, foram os que apresentaram a modalidade escrita da 

língua mais formalmente, ou seja, privilegiando a norma culta (por se tratarem do gênero 

jornalístico, por exemplo), também como já esperávamos.  

 A seguir, apresentamos um exemplo retirado do site G1: 

"Em MS, fazenda supera desafios para produzir carne tipo exportação 

Os europeus já foram os principais importadores de carne bovina do Brasil, mas hoje estão em 
5º lugar na lista dos nossos clientes. O motivo principal são as exigências sanitárias e de 
manejo feitas por eles, principalmente para as carnes de alta qualidade. 

Apesar disso, uma fazenda em MS está superando os desafios para produzir carne tipo 
exportação, conforme mostra a reportagem. 

O Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do mundo. Entre vacas de corte e de leite são 
mais de 200 milhões de cabeças. (...)" 

 O exemplo da notícia retirada do site do G1 representa os sites e blogs que 

consideramos mais formais, por apresentarem linguagem escrita mais formal, mais próxima 

da norma culta do PB. Dos três tipos de sites e blogs encontrados, este é o padrão que mais se 

distancia da modalidade oral da língua.  

 Como trabalhamos com o binômio linguagem formal versus linguagem informal, 

apresentamos a seguir, através de uma representação simples, o continuum de formalidade 

que caracteriza a forma como classificamos os ambientes online pesquisados: 
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Quadro 3: Continuum de formalidade e características dos ambientes online pesquisados. 

 Apresentaremos a seguir os blogs, sites e portais visitados, seus graus de formalidade e 

a relação entre as ocorrências da palavra tipo aqui estudadas. As tabelas 1 e 2 trazem, 

respectivamente, os dados analisados referentes aos grupos 1 e 2. 
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Grupo 1 
Mais formais Nº de 

ocorrências 
Menos formais Nº de 

ocorrências 
Site A Crítica 1 Blog Aquamar 6 

 Site da farmácia A Fórmula 1 Blog de Cassio Zirpoli 1 

Actelion 1 Blog HortiSabor 1 

B!T Magazine 1 Blog Store 1 

Banner 1 Garota tipo 4 1 

Blog da Estela Benetti 1 Glam4You 1 

Blog Desemprego Zero 1 Meu Cabelo tipo 4 1 

Canal Rural 1 Moda it 1 

Catraca Livre 1 Revista de Casamento 1 

Comércio do Jahu 1 Saia pelo Mundo 1 

D24am - Diário do Amazonas 1 Surgiu Notícias 1 

Diário Catarinense 1 Tecnoblog 2 

Diário de Pernambuco 1 Tudo Gostoso 1 

Estado de Minas 1   

Exame 1   

G1 - Notícias 4   

Grande FM 92,1  1   

Hengel Equipamentos 1   

Idest 1   

IstoÉ Dinheiro 1   

Jornal da Manhã 1   

Jornal do Commercio 1   

Jornal Vale do Itapocu 2   

O Dia - RJ 2   

O Dia - PI 1   

O Jornal 1   

O Povo Online 1   

OLX 1   

Página Popular 1   

R7 - Notícias 2   

Reuters 1   

Segs - Portal de Seguros 2   

Veja 2   

 
Tabela 1: Blogs, sites e portais de notícias em que foram encontradas uma ou mais 
ocorrências do grupo 1. 
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Grupo 2 
Mais formais Nº de 

ocorrências 
Menos formais Nº de 

ocorrências 
Administradores 1 Blog do Pedro Burgos 1 

ESPN 1 Blog NaTV 2 

Folha de São Paulo 1 Blog O mundo é plano 1 

G1 - Notícias 2 Brasil Post 1 

Globo Esporte 1 Campo Grande News  2 

Jornal Vale do Itapocu 1 Conexão Penedo 4 

O Portal Vermelho 1 Donna 1 

Observatório da Imprensa 1 Ego 1 

Portugal Digital 1 Glamurama 2 

Quem 1 Hoje em dia - culinária 1 

TV Canal 13 1 Holofote 1 

  HypeScience 1 

  Meio Bit 3 

  Paraná Portal 1 

  Pensando magro 1 

  R7 - Entretenimento 2 

  Saia pelo mundo 2 

  Zero Hora 1 

 
Tabela 2: Blogs, sites e portais de notícias em que foram encontradas uma ou mais 
ocorrências do grupo 2. 
  

A Tabela (1) apresenta em seu lado esquerdo os blogs e sites considerados mais 

formais, em que encontramos as ocorrências referentes ao grupo 1. Encontramos 41 casos, 

dentro de um total de 60 ocorrências, o que significa que a  do grupo 1 esteve presente em, 

aproximadamente, 68,3% dos ambientes online considerados por nós mais formais. 

 Em contrapartida, encontramos 19 casos, no total de 60 ocorrências, nos blogs e sites 

indicados no lado direito da tabela, os quais consideramos menos formais, o que configura, 

aproximadamente, 31,7% dos casos.  

 Dessa forma, os dados indicam a prevalência de ocorrência da construção apresentada 

no grupo 1 em contextos mais formais, embora também tenhamos encontrado casos em 

contextos menos formais.  
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 Na Tabela (2), expomos os resultados de busca em relação às construções que 

classificamos, na primeira parte deste capítulo, no grupo 2. Do lado esquerdo da tabela, 

indicamos os ambientes considerados mais formais em que encontramos as construções: 

foram 12 casos num total de 40 ocorrências, o que representa 30% dos casos. 

 No lado direito da tabela, estão listados os contextos virtuais menos formais, de forma 

que encontramos 28 casos num total de 40 ocorrências, o que significa 70% dos casos. 

 Podemos perceber que há diferença em relação aos ambientes online em que ocorrem, 

preferencialmente, o grupo 1 e o grupo 2, já que, ao contrário do grupo 2, o grupo 1 tende a 

ocorrer majoritariamente em contextos mais formais e o grupo 2 tende a ocorrer em contextos 

que consideramos menos formais.  

 No entanto, é preciso levar em conta as ocorrências do grupo 1 que se deram em 

ambientes menos formais e as ocorrências do grupo 2 que se deram em ambientes mais 

formais. Embora estas ocorrências tenham sido em número menor, elas podem indicar, por 

exemplo, um cenário de transição, em que as estruturas aqui estudadas estariam transitando 

entre gêneros discursivos presentes no ambiente virtual.  

  

2- Descrição de sites e indicação de seu possível público-alvo: 

Sendo a internet um meio de comunicação que se torna cada vez mais difundido, com 

acesso cada vez mais democratizado, temos a noção de que seus usuários são provenientes de 

grupos heterogêneos, seja em termos de faixa etária, nível de escolaridade, nível 

socioeconômico, entre outros fatores.   

 Já que investigamos estruturas com o angulador tipo que ainda são pouco privilegiadas 

em nossos compêndios gramaticais, buscamos ocorrências em contextos online em que 

acreditamos que tais estruturas sejam abundantes.  
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 Tendo em mente que tais estruturas estão presentes majoritariamente nos contextos de 

língua falada, em detrimento dos contextos de língua escrita, e que ocorrem com frequência 

em ambientes online, pretendemos explorar tais ambientes e verificar pistas de informalidade 

que as aproximem da modalidade oral da língua. 

 

2.1- A busca pelo público-alvo: 

Ao visitar os blogs e sites para compor o corpus desta dissertação, deparamo-nos  com 

contextos diversificados e bastante interessantes de interação entre os blogueiros/editores e os 

leitores, público-alvo. Alguns deles serão apresentados a seguir: 

 

(a) Site HypeScience: 

 Figura 15: Descrição do site HypeScience. 

 Apresentamos na Figura (15) a descrição do site HypeScience ao leitor: os editores do 

site descrevem seu conteúdo como relevante, curioso e temático, construído com linguagem 

bem humorada e linha editorial dirigida, garantindo ao público a oportunidade de ser o que 

chamaram de cientista alfabetizado e de estar sempre bem informado para conversar com os 

amigos.  
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 De fato, no artigo deste site em que encontramos a construção com a palavra tipo, a 

linguagem era bastante irreverente. Observe o trecho maior em que a estrutura está inserida, 

em um texto que pretende esclarecer os sintomas da depressão:  

 

 "Quando você ouve que alguém está deprimido, você entende que essa pessoa está triste. Mas 

essa não é a única emoção ligada a doença. 

Algumas pessoas acabam com uma espécie de gatilho de raiva – tipo o do Hulk – e vão aos 

extremos. Isso pode acabar afetando muito mais quem convive com o depressivo do que ele 

mesmo. 

Por exemplo: uma maneira de se sentir melhor com si mesmo é fazer com que outras pessoas 

se sintam como uma merda. Então um bom ataque seria contar ao filho do seu vizinho que 

suas pinturas parecem que foram feitas por um chimpanzé tetraplégico." 

  

 Selecionamos algumas características de um texto escrito de forma mais coloquial: o 

uso do pronome você, indicando mais proximidade com o leitor, o uso da própria estrutura 

com tipo angulador, que é mais propensa à modalidade oral da língua, o uso de palavras 

consideradas chulas e a tentativa de humor no final.  

 Estas são algumas características de um texto informal e acreditamos que este 

conteúdo seja produzido para um público mais jovem. Segundo Crystal (2005), os jovens (de 

idade ou de espírito) são o público que lida melhor com as inovações que o ambiente virtual 

propicia em termos linguísticos. 
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b) Site Portugal Digital 

 Figura 16: Descrição do site Portugal Digital. 

 Em nossas buscas, encontramos a seguinte manchete no site Portugal Digital: 

"Anatel apresenta conversor de TV digital tipo "Bolsa Família". 

 De acordo com a descrição do site, apresentada na Figura (16), seu público-alvo é 

formado por cidadãos brasileiros e portugueses; o conteúdo veiculado versa sobre economia e 

política, principalmente; e a manchete que nele encontramos evidencia o uso de tipo como 

angulador, em um ambiente de linguagem mais formal.  

 O site, que apresenta as vertentes brasileira e europeia da língua portuguesa, também 

evidencia o uso deste angulador no português de Portugal. Embora estejamos trabalhando 

com corpus do PB, também encontramos, em nossas buscas pelas ocorrências, blogs e sites 

portugueses com os usos de tipo que pesquisamos neste trabalho. Este fato demonstra que a 
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palavra tipo vem passando por processo de gramaticalização nestas duas vertentes da língua 

portuguesa. 

 

2.2- Recursos de marcações e destaques: 

Em nossa pesquisa, encontramos recursos que acompanham a palavra tipo nas 

construções estudadas, em contextos de língua escrita e com certa frequência: o uso de aspas, 

aposto, parênteses e hífen. Vejamos:  

       Figura 17: Uso de aspas em palavra ligada a tipo. 

 

    Figura 18: Ocorrência de tipo entre aspas. 

  

As Figuras (18) e (19) se referem a ocorrências dos grupos 1 e 2, respectivamente, e 

são exemplos em que as construções que estudamos são acompanhadas pelo uso de aspas, 

conforme mencionamos na parte 1 deste capítulo. Vejamos alguns outros casos presentes em 

nosso corpus:  

 

1- No grupo 1: 

(a) Maconha tipo 'skunk' 

(b) Extintor tipo ‘ABC’ 
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(c) Foi montado um sistema inusitado, tipo tirolesa, para salvar a vaca. 

2- No grupo 2: 

(a) Ficou “tipo” emocionante 

(b) Tipo cachorro-quente, mãe e filho criam self-service de ovo de Páscoa a R$ 5,00 

(c) Tipo Ronaldinho Gaúcho: jogador fortão posta foto no meio de duas bundas (gigantes) 

(d) uma chuva tipo-3-da-tarde-em-Belém nos pegou no meio do caminho, num descampado. 

(e) Minha sogra ri, diz que a gente começa a discutir se desculpando, tipo: ‘Amor, desculpa, 

mas blablablá, blablabá, blablablá’” 

 Nestes casos, o uso de aspas pode indicar:  

1- que uma palavra está sendo usada em um contexto linguístico diferente do habitual;  

2- que se trata de um uso inapropriado em termos de adequação gramatical, um neologismo 

ou uma expressão popular; 

3- que o falante/escritor está tentando proteger sua face ou de seu interlocutor, por algum 

outro motivo, como demonstraram Brown & Levinson (1987). 

 A grande frequência das ocorrências dessas construções com tipo em apostos reforça a 

nossa hipótese de que tipo vem assumindo novos papéis conectivos e, portanto, assumindo 

funções sintáticas e pragmáticas nos novos padrões construcionais. O uso de parênteses 

também acontece, provavelmente, pelo mesmo motivo. Já o uso do hífen em tipo-3-da-tarde-

em-Belém evidencia a conexão promovida por tipo em seu escopo.   

 Parece ser recorrente esse tipo de marcação em anguladores, como podemos ver no 

exemplo a seguir, retirado do G1: 
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                         Figura 19: Caso de aspas em angulador. 

 A manchete indicada na Figura (19) apresenta o angulador tecnicamente entre aspas, 

no portal de notícias do G1. Neste caso, o angulador indica o não-comprometimento do 

ministro com o que foi dito. Apenas tecnicamente haveria uma epidemia no país, mas não é 

100% evidente. As aspas seriam mais um recurso metalinguístico para reforçar a 

flexibilização do angulador. Curiosamente, horas mais tarde a manchete foi substituída pela 

seguinte: 

Figura 20: Mudança na manchete.  

 Conforme podemos observar a partir da Figura (20), o portal de notícias do G1 

substituiu a notícia em que se fazia uso do angulador tecnicamente entre aspas e apresenta 

agora toda a fala do ministro entre aspas, o que parece indicar o não-comprometimento do G1 

com o que foi dito, inclusive, pela opção de uso do angulador.  

 Enfim, acreditamos que cada uma dessas pontuações e estruturas sintáticas são 

escolhas do escritor baseadas em convencionalizações estabelecidas pelo uso da língua, 

mesmo que muitas delas se dêem através de inferências que as construções passam a ter na 

medida em que se tornam mais frequentes. 

 

 



122 

 

2.3- A ocorrência do angulador tipo em comentários, nos contextos mais formais: 

 
Verificamos que há muitos casos em que as construções com tipo que são 

consideradas mais informais, quando acontecem em contextos de usos mais formais (sites de 

jornais e portais de notícias, por exemplo), dão-se justamente em recortes de fala reportada, 

ou seja, em uma situação de reprodução da oralidade. Vejamos a seguir alguns casos: 

1- 'Chutei no vácuo, tipo o Valdivia', diz estudante que fez a prova em 2 horas (G1) 

 O exemplo (1) é bastante interessante, porque o angulador tipo está inserido em uma 

fala reportada (entre aspas), já na manchete da notícia. Embora o jornal não tenha sido ousado 

o suficiente para fazer uso do angulador e, por isso, recorreu ao recurso da fala reportada, no 

corpo da notícia o jornalista explica o seguinte:  

"De acordo com Luan Alonso, de 18 anos, a parte de química foi a mais difícil do exame e, 

por isso, ele, que fez a prova em duas horas, foi obrigado a dar 'chutes no vácuo', em analogia 

ao famoso drible do astro alviverde." 

 A explicação dada pelo jornalista, em relação ao ato de chutar no vácuo, tipo o 

Valdívia, reafirma o processo de analogia que se dá com o uso do angulador tipo. Entretanto, 

este angulador ainda está muito ligado à oralidade e é pouco presente nos contextos mais 

formais de uso do PB, mesmo na internet, ambiente em que, muitas vezes, a língua escrita 

está muito próxima da oralidade. 

 Vejamos, a seguir, mais alguns exemplos de uso do angulador tipo, nos contextos mais 

formais, em fala reportada: 
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2- "Atendemos em dia mais fraco 150 pessoas. Todos os dias que eu venho tem gente 

diferente. O que isso diz para mim? É o aumento da população que está na rua. Sempre tem 

tipo 20, 30 novos todos os dias", afirma. (G1) 

3- "As babás filipinas são tipo os médicos cubanos, mas sem pagar pedágio para o Fidel." 

(Folha de São Paulo) 

 Assim como em (1), os exemplos (2) e (3) também demonstram que, muitas vezes, 

mesmo nos contextos mais formais de uso da língua, os novos usos de tipo se mantêm na 

oralidade, especialmente os anguladores. Estão presentes em trechos de falas reportadas e, na 

maioria das vezes, são constituídas por linguagem coloquial, característica do gênero pessoal, 

inseridas no gênero mais formal, que é o jornalístico.   

 
2.4- O surgimento de um novo padrão construcional com a palavra tipo: 

É interessante e, ao mesmo tempo, necessário relatar que em nossas buscas pelas 

ocorrências com a palavra tipo que nos importavam nesse contexto, deparamo-nos com outra 

construção com tipo que se instancia em contextos linguísticos muito semelhantes ao que 

procurávamos. 

 Construções como esta, inclusive, fazem parte do nosso corpus, porque apresentam a 

palavra tipo em função anguladora. Mas há outros aspectos a serem destacados. As 

ocorrências que encontramos foram listadas a seguir: 

1- "Há tantos exemplos que uma piada comum no Vale do Silício é que todo dia aparece um 

novo app que é “tipo o Uber só que para…” – e aqui cabem todas as profissões e 

necessidades, inclusive as que não são executadas apenas por autônomos (como é o caso dos 

motoristas “parceiros” da Uber)." 

2- Tipo Tinder, só que ao vivo: espaço promove encontro de casais no Planeta 
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3- Resenha: The Knick — é tipo House, mas sem todo aquele otimismo e simpatia 

 Conforme os exemplos acima, podemos estabelecer que além da função de angulador 

e de palavra aproximativa, a construção passa a ser seguida de um termo que expressa 

oposição, contrastando com o que foi dito previamente. 

 Em termos de categorização, é como se estabelecêssemos um ponto de partida para 

uma analogia entre membros de uma mesma categoria, em relação às suas propriedades 

inerentes ou entre membros de categorias diferentes (mas que se aproximem em alguns 

aspectos), e então expuséssemos um ou mais pontos de diferença entre eles, propondo 

desanalogia.  

 Essa construção, que vamos chamar de tipo [x] só que [y] para efeitos de ilustração, 

tem se mostrado muito comum na comunicação via internet, sobretudo entre os jovens. 

Inclusive, é bastante produtiva nas redes sociais, concorrendo também com a  só que não, sem 

a palavra tipo, em diversos contextos linguísticos. Por exemplo:  

4- Estado laico, só que não. 

5- O Brasil é tipo laico, só que não. 

 Os exemplos (4) e (5) fazem menção ao fato de o Brasil ser um Estado laico, de 

acordo com sua constituição, mas apresentar questões que põem em dúvida tal laicidade 

como, por exemplo, a oferta de ensino religioso nas escolas públicas. As duas construções 

tratam de ideias contrafatuais.  

 A nova  expressão pode ser mais uma especialização da palavra tipo, que ainda não 

está presente em nossas gramáticas. Entretanto, ela já está presente na manchete de um dos 

portais de notícias mais populares de nosso país, nos dias de hoje. Observemos a imagem a 

seguir. 
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                      Figura 21: Uma nova construção com tipo. 

 A notícia referente à Figura (21) tem como conteúdo o filme Boyhood, lançado no 

final de 2014. O filme relata a vida de Mason, um menino de 7 anos de idade. Seu diferencial 

é que foi filmado aos poucos durante o período de 12 anos, dando ao expectador a impressão 

de realmente acompanhar a vida de Mason e seus familiares, tipo vida de verdade, mas ficção, 

na realidade.  

 A matéria14 foi veiculada pelo portal de notícias G1. Uma informação que consta na 

figura indica que se trata de uma coluna do portal sobre arte e cultura, ou seja, sobre 

entretenimento, uma subdivisão que costuma apresentar mais traços de informalidade 

(linguagem mais próxima do leitor) e trazer também a opinião do colunista que a produziu. 

 Assim, temos a estrutura tipo [x] só que [y] presente no portal e isso indica que, apesar 

de representar um novo uso, já se apresenta como uma expressão bastante popular, ao menos 

                                                           
14

 Disponível em http://g1.globo.com/pop-arte/blog/zeca-camargo/post/tipo-vida-so-que-nao.html 
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online. Por isso, é importante refletirmos sobre a forma como a internet pode influenciar em 

processos de inovação linguística.  

 Acreditamos que o uso da nova construção pelo G1, que tem um grande alcance em 

âmbito nacional, pode incentivar tal uso, promovendo, então, a inovação linguística. Seria 

uma forma de institucionalizar um padrão que já tivesse se estabelecido entre usuários da 

internet, que é o ambiente em que a construção parece ser mais frequente. Por outro lado, tal 

ocorrência indica a inserção de tal construção em contexto mais formal como efeito do uso 

coloquial e frequente que a caracteriza. 

 Sabemos que a língua é vivenciada e moldada por nós, seus usuários, sendo usuários 

da internet ou não. Ainda assim, pensamos que é válido observar o impacto da internet no 

surgimento e na consolidação de novos padrões construcionais, já que esse ambiente tem se 

revelado como sendo bastante produtivo em termos linguísticos. Um exemplo disso é a 

abrangência de gêneros discursivos e suas mesclas captados pela comunicação online, que 

representam um novo desafio para a linguística nos dias de hoje.  
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7. PALAVRAS FINAIS 

  

Nesta dissertação, analisamos usos da palavra tipo, no contexto da comunicação 

online, sob os pressupostos da LC. Verificamos que tal palavra tem sofrido gramaticalização e 

ganhou novas funções gramaticais e novos significados, atuando como um angulador do PB. 

 As diferentes possibilidades de instanciação da palavra tipo em termos de função 

gramatical e significação que convivem no momento atual do PB, representam um caso de 

heterossemia, em que palavras provenientes de uma mesma origem deixam de compartilhar 

propriedades e mantêm sua base apenas historicamente. 

 Neste trabalho, enfatizamos a função de tipo como angulador, em que demonstra ter 

grande importância para a criação de novos significados. Este angulador veicula pontos de 

vista, que variam de acordo com os EMs suscitados pelo falante, ao criar frases. Os EMs têm 

como base os MCIs compartilhados pelos falantes de uma língua, baseados em sua 

experiência corporificada. A partir da mesclagem conceptual proposta pelo angulador, temos 

como resultado a analogia. E tudo isso se dá em situações contextuais específicas.  

 Verificamos também que a palavra tipo, com função conectiva e em um uso mais 

concreto, pode expressar relação de hiperonímia/hiponímia ou indicar determinadas 

propriedades de seu referente que, nestes casos é estável, o que torna tal uso de tipo diferente 

da função anguladora. 

 Os contextos de comunicação via internet são formados por gêneros discursivos que se 

mesclam, apresentando desde os gêneros mais formais, tendo como uma de suas 

características o uso de língua escrita formal de acordo com a norma culta vigente, assim 

como gêneros mais informais, em que a linguagem utilizada tem características da 

modalidade oral da língua. 
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 Dessa forma, constatamos que o uso de tipo não angulador sobressai nos contextos 

mais formais, e tipo com função anguladora, nos contextos mais informais. Além disso, 

observamos que, na maioria dos casos analisados, nos contextos formais o angulador está 

inserido em falas reportadas. 

 Ainda assim, conforme destacamos, acreditamos que a internet, ao mesmo tempo que 

reflete usos próprios da modalidade oral,  influencia a promoção da inovação linguística 

devido à possibilidade de disseminar usos linguísticos inovadores, dado o caráter de seu 

grande alcance em abrangência nacional e, até, mundial. 

 Um exemplo disso é o nosso relato sobre mais uma expressão com a palavra tipo, que 

chamamos de tipo [x] só que [y], que tem se mostrado bastante produtiva e popular nos 

contextos de comunicação online, e que foi usada como manchete em um dos principais 

portais de notícias do país.  

 Sugerimos, então, trabalhos futuros, que relacionem o uso deste e outros anguladores 

do PB no contexto virtual, dada a sua riqueza de gêneros, possibilidades de mesclas 

discursivas e disseminação de novos usos. 

 Tendo explorado trabalhos considerados pioneiros, fundamentais e diversificados 

sobre os anguladores, acreditamos que este trabalho estabeleça um diálogo com tais obras, no 

sentido de enfatizar o estudo do angulador tipo. Este estudo se deu de forma delineada, em 

termos de recorte linguístico, teórico e contextual, o que acreditamos ter sido o seu 

diferencial.  

 Esperamos, desta forma, ter contribuído para a descrição dos anguladores, a 

investigação dos novos usos que a palavra tipo tem ganhado após passar por processos de 

gramaticalização, a exploração de usos linguísticos em contextos de língua escrita mais 

próximos da modalidade oral na internet e, em uma escala maior, a descrição do PB.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 Hedges and Related Horrors 
 
Handout from George Lakoff's 1972 CLS 8 paper15 
 
Lakoff, George. 1972. ‘Hedges: A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy               
Concepts’, in Paul Peranteau, Judith Levi and Gloria Phares (eds.), Papers from the 
Eighth Regional Meeting, Chicago Linguistics Society (CLS 8), pp 183-228. 
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 Fonte: http://www.umich.edu/~jlawler/lakoffhedgesCLS8.pdf 
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9.2 Tabelas de ocorrências 

Ocorrências – Grupo 1 

Como fazer queijo tipo Ricota e Cottage em casa 
 
Origem: Site Catraca Livre, sobre cultura, saúde, mobilidade, educação, esportes e consumo 
Link: https://catracalivre.com.br/geral/gastronomia/indicacao/como-fazer-queijo-tipo-ricota-
e-cottage-em-casa/ 
Coxim recebe curso gratuito de cultivo de frango tipo caipira 
 
Origem: Site Idest, com notícias sobre regiões do MS  
Link: http://www.idest.com.br/noticia-14,coxim-recebe-curso-gratuito-de-cultivo-de-frango-
tipo-caipira,61489.htm 
Beleza tipo exportação 
 
Origem: Site do Jornal do Commercio, do RJ  
Link: http://www.jcom.com.br/noticia/151364/Beleza_tipo_exportacao 
" Momento favorável. O Ceará tipo exportação" 
 
Origem: Site do jornal O Povo Online, de Ceará 
Link: 
http://www.opovo.com.br/app/opovo/dom/2015/07/18/noticiasjornaldom,3472050/momento-
favoravel-o-ceara-tipo-exportacao.shtml 
Funk tipo exportação! Mulher abacaxi faz sucesso na Europa 
 
Origem: Site Surgiu, jornal de Tocantins - entretenimento 
Link: http://entretenimento.surgiu.com.br/noticia/193450/funk-tipo-exportacao-mulher-
abacaxi-faz-sucesso-na-europa.html 
Sul do Amazonas desponta como novo polo leiteiro do Estado 
Instalada há seis meses, começou a operar experimentalmente com 10% de sua capacidade e 
já embarca, por mês, 35 toneladas de queijo tipo mussarela, prato e coalho para Manaus, por 
meio de contêiner. (...) 
 
Origem: Site do jornal A Crítica, de Manaus  
Link: http://acritica.uol.com.br/manaus/Sul-Amazonas-desponta-leiteiro 
Estado_0_1337866209.html 
Em MS, fazenda supera desafios para produzir carne tipo exportação 
 
Origem: G1 - notícia 
Link: http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/04/em-ms-fazenda-supera-
desafios-para-produzir-carne-tipo-exportacao.html 
Polícia apreende 123 kg de cocaína tipo ‘exportação’ que saiu de MS  
 
Origem: Site Grande FM 92,1, da rádio e televisão Gran Dourados, MS  
Link: http://www.grandefm.com.br/noticias/policial/policia-apreende-123-kg-de-cocaina-tipo-
exportacao-que-saiu-de-ms 
Durante a LAAD 2015, a Lord apresenta o GX4 unidade inercial (um dos mais compactos e 
precisos do segmento), IEPE-Link de sensoriamento (com tecnologia wireless para 
acelerômetros tipo IEPE/ICP), além de outros produtos como sistema HUMS (Health and 
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Usage Monitoring Systems), sistema SHM (Monitoramento de Saúde Estrutural) e unidades 
inerciais IMU (Inertial Measurement Unit) e amortecedores de vibração. 
 
Origem: Site B!T Magazine, sobre tecnologia 
Link: http://www.bitmag.com.br/2015/04/mini-sensores-wireless-monitoram-saude-de-aviao-
e-diminuem-custos-de-manutencao/ 
Pesquisa aponta contaminação em queijos tipo frescal feitos na região 
 
Origem: G1 - notícia 
Link: http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/03/pesquisa-aponta-contaminacao-
em-queijos-tipo-frescal-feitos-na-regiao.html 
Além de reversível, o conector tipo C é menor, tanto que suas dimensões – 8,4 mm x 2,6 mm 
– remetem às portas micro-USB 2.0 presentes na maioria dos dispositivos móveis atuais. 
 
Origem: Tecnoblog, blog  de tecnologia 
Link: https://tecnoblog.net/163065/conector-usb-tipo-c-reversivel/ 
Petróleo tipo Brent fecha em alta com incertezas após morte do rei saudita 
 
Origem: G1 - notícia 
Link: http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2015/01/petroleo-tipo-brent-fecha-em-
alta-com-incertezas-apos-morte-do-rei-saudita.html 
Conilon tipo 7 tem o melhor preço em 10 anos para período 
 
Origem: Site do Canal Rural 
Link: http://www.canalrural.com.br/noticias/mercado-e-cia/conilon-tipo-tem-melhor-preco-
anos-para-periodo-55719 
A prisão ocorreu em Sobradinho (DF), por volta das 20h45, após a equipe abordar um Ford 
Ka, no condomínio Digneia. Dentro do carro, havia uma garrucha calibre 22 e três facas tipo 
peixeira. O motorista do veículo foi preso e encaminhado à delegacia da área  
 
Origem: R7 - notícia 
Link: http://noticias.r7.com/distrito-federal/homem-e-preso-com-garrucha-e-tres-facas-tipo-
peixeira-14032015 
Bangalafumenga e Sargento Pimenta ‘tipo exportação’  
 
Origem: Jornal O Dia - notícia 
Link: http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-02-09/bangalafumenga-e-sargento-pimenta-
tipo-exportacao.html 
No grupo de pescados, um dos mais procurados nesta época, foram pesquisados 27 tipos de 
peixes. O bacalhau tipo Ling é o quilo mais caro, sendo encontrado com preços que variam 
entre de R$ 48,92 e R$ 28,19.” 
 
Origem: Site do jornal Diário de Pernambuco 
Link: 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2015/03/30/internas_economia
,568823/pesquisa-do-procon-pe-mostra-diferenca-de-ate-107-38-nos-produtos-da-
pascoa.shtml 
Vaca é resgatada por sistema tipo tirolesa no Sul de Minas  
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Origem: Site do jornal Estado de Minas 
Link: http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/01/06/interna_gerais,605270/vaca-e-
resgatada-por-sistema-tipo-tirolesa-no-sul-de-minas.shtml 
Extintor tipo ‘ABC’ some das lojas  
 
Origem: Site do Jornal da Manhã, de Ponta Grossa 
Link: http://arede.info/jornaldamanha/editorias/dinheiro/extintor-tipo-abc-das-lojas/ 
Litro do leite tipo longa-vida interrompe tendência de queda 
 
Origem: Site do jornal Comércio do Jaú - SP 
Link: http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1321285/litro-do-leite-tipo-longa-vida-
interrompe-tendencia-de-queda 
Medicina tipo exportação 
 
Origem: Blog da Estela Benetti, jornalista e economista - notícia 
Link: http://wp.clicrbs.com.br/estelabenetti/2015/01/23/medicina-tipo-
exportacao/?topo=67,2,18,,,77 
Filme 'Rio, Eu Te Amo' apresenta um Rio de Janeiro tipo exportação 
 
Origem: Site do jornal O Dia, do RJ 
Link: http://odia.ig.com.br/diversao/2014-09-12/filme-rio-eu-te-amo-apresenta-um-rio-de-
janeiro-tipo-exportacao.html 
A Prefeitura de Cocal em parceria com o Governo Federal deu inicio neste mês de dezembro, 
aos trabalhos de preparação do terreno para a  de uma creche padrão tipo B, que está sendo 
erguida no cruzamento das Ruas: Frederico Pires com Padre Vieira, no Bairro São Francisco. 
Depois de pronto o prédio terá capacidade para atender até 240 crianças em dois turnos 
(manhã e tarde) e 120 crianças em período integral.  
 
Origem: Site do jornal O Dia, do Piauí 
Link: http://www.portalodia.com/municipios/cocal/prefeitura-de-cocal-inicia-a-construcao-
de-uma-creche-padrao-tipo-b-221816.html 
Carrefour adota modelo de lojas tipo Express 
 
Origem: Site da revista Exame 
Link: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/carrefour-adota-modelo-de-lojas-tipo-
express 
Fundos tipo importação 
 
Origem: Site da revista IstoÉ Dinheiro 
Link: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/financas/20140801/fundos-tipo-
importacao/176975.shtml 
A Secretaria da Educação lançou o Edital de Concorrência, tipo menor preço global, que 
tem por objetivo a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 323 aparelhos de 
ar-condicionado em escolas e creches municipais.   
 
Origem: Site do Jornal do Vale do Itapocu - SC 
Link: http://www.jdv.com.br/noticia/1390/municipio-compra-323-aparelhos-de-ar-
condicionado-para-as-escolas-da-rede 
Completam a lista os faróis de neblina, os vidros e travas elétricos com acionamento remoto 
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pela chave tipo canivete e o sistema multimídia Chevrolet MyLink.  
 
Origem: Site do jornal Página Popular, de SP 
Link: http://www.paginapopular.com.br/site/prisma-2015-advantage/ 
O restaurante nipo-peruano do chef Alexandre Lau no bairro gastronômico de La Floresta. 
Tem ambiente descoladinho, bela trilha sonora e um delicioso pisco sour e ótimas opções de 
pratos tipo tapas, para dividir. E Alex conhece bem o Brasil e, simpático como só ele, ainda 
fala português.  
 
Origem: Blog Saia pelo Mundo, da jornalista Mari Campos 
Link: http://viajeaqui.abril.com.br/blog/saia-pelo-mundo/2013/02/para-comer-bem-em-quito/ 
Vestido Elie By Elie Saab com modelagem tipo 'mullet', curto com calda.  
 
Origem: Site Revista de casamento, da empresa de casamentos Zankyou  
Link: http://zankyou.terra.com.br/p/vestidos-de-noiva-inspirados-em-flores-35421 
A Suzano Papel e Celulose está investindo 30 milhões de reais para iniciar a produção de 
celulose tipo fluff, usada em fraldas e absorventes, com a meta de fabricar 100 mil toneladas 
anuais do insumo a partir de dezembro, anunciou nesta quarta-feira, após divulgar seus 
números do quarto trimestre. 
 
Origem: Site da Reuters, agência de notícias voltada para negócios 
Link: http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKBN0M02QB20150304 
Aluno internado com meningite tipo B no ES sai do isolamento, diz hospital 
 
Origem: G1 - notícia 
Site: http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/11/aluno-internado-com-meningite-tipo-
b-no-es-sai-do-isolamento-diz-hospital.html 
Com grãos grandes e largos, o arroz tipo carnaroli absorve mais água e sabor dos temperos 
e libera uma pequena porção de amido durante o cozimento. O resultado é um arroz muito 
mais cremoso e com textura amanteigada. 
 
Origem: Site Segs - Portal Nacional de Seguros. Contém notícias diversas, além de notícias 
sobre seguros. 
Link: http://www.segs.com.br/receitas/34529-alem-do-arroz-branco-como-harmonizar-
bacalhau-com-diferentes-tipos-de-arrozes.html 
Já o industriário Jorge Ferreira Morais, 29, foi preso na Rua Transbrasil. No local, foram 
apreendidos um quilo de maconha tipo ‘skunk’, 20 pastilhas de LSD (que eram vendidas a 
R$ 50 cada), três pedras de cocaína, três porções de cocaína, seis munições pt.40, balança de 
precisão, um carro e material para embalo da droga. 
 
Origem: Site D24am, do jornal Diário do Amazonas  
Link: http://new.d24am.com/noticias/amazonas/operacao-centro-oeste-segura-4-apreende-
cocaina-maconha-tipo-skunk/132465 
Stress na infância triplica risco de diabetes tipo 1, diz estudo 
 
Origem: Site da revista Veja 
Link: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/stress-na-infancia-triplica-risco-de-diabetes-tipo-
1-diz-estudo/ 
O que mais preocupa as autoridades em saúde é de que na Capital a maioria dos casos 
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notificados é da dengue tipo 4, vírus em que a maior parte da população não está imune. 
Assim como na cidade de Ponta Porã, onde 102 casos da doença foram notificados. 
 
Origem: Site O Jornal, jornal do MS 
Link: http://www.cassilandiajornal.com.br/?pg=noticia&id=9701 
Hemocentro de Santa Catarina precisa de sangue tipo O negativo com urgência 
 
Origem: Site do Diário Catarinense, jornal de SC 
Link: http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/01/hemocentro-de-santa-
catarina-precisa-de-sangue-tipo-o-negativo-com-urgencia-4678089.html 
Sam tem a doença de Niemann Pick tipo C. Os pais de Sam, Will e Miriam Evans, de 
Leeds, receberam o diagnóstico do problema genético do filho quando Sam tinha apenas 
quatro meses de idade. 
 
Origem: R7 - notícia 
Link: http://noticias.r7.com/saude/familia-relata-drama-de-menino-com-cerebro-tremulo-
30032015 
Ela evitou mais de 70% dos casos de dengue tipo 3 e 4, e menos de 50% das infecções por 
dengue tipo 1 e 2. No Estado de São Paulo, a atual epidemia é causada em sua maior parte 
pelo sorotipo 1. Os 2 e 3 são os mais relacionados a casos graves de hospitalizações e mortes. 
 
Origem: Site da revista Veja 
Link: http://veja.abril.com.br/noticia/saude/vacina-e-a-solucao-para-a-dengue-em-2017/ 
A cada ano, 1,4 milhão de pessoas contraem hepatite tipo A; 240 milhões vivem com a 
infecção crônica causada pela hepatite tipo B e, 200 milhões carregam vírus da hepatite C.  
 
Origem: Site de Grupo de Mercado de Seguros. Contém notícias diversas, além de notícias 
sobre seguros. 
Link: http://www.segs.com.br/saude/34656-hepatite-e-a-maior-epidemia-da-humanidade.html 
Corpo tipo pera (ombros e cintura mais estreitos que os quadris) O ideal é usar saias mais 
retas, de cintura baixa porque o quadril é bastante evidenciado.  
 
Origem: Blog da loja de moda feminina Aquamar 
Link: http://blog.aquamar-rio.com.br/saias-qual-tipo-usar/ 
Evite saias tipo lápis, porque afunilam o comprimento, a não ser que a pessoa queira fazer 
um look bem sensual.  
 
Origem: Blog da loja de moda feminina Aquamar 
Link: http://blog.aquamar-rio.com.br/saias-qual-tipo-usar/ 
Corpo tipo triângulo invertido  (Ombros maiores que a cintura e o quadril)  
 
Origem: Blog da loja de moda feminina Aquamar 
Link: http://blog.aquamar-rio.com.br/saias-qual-tipo-usar/ 
Corpo tipo elipse (cintura  maior que ombros e quadris)  
 
Origem: Blog da loja de moda feminina Aquamar 
Link: http://blog.aquamar-rio.com.br/saias-qual-tipo-usar/ 
Corpo tipo retângulo (quadris, cintura e ombros com praticamente as mesmas medidas)  
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Origem: Blog da loja de moda feminina Aquamar 
Link: http://blog.aquamar-rio.com.br/saias-qual-tipo-usar/ 
Corpo tipo ampulheta (ombros e quadris têm a mesma medida e cintura mais estreita)  
 
Origem: Blog da loja de moda feminina Aquamar 
Link: http://blog.aquamar-rio.com.br/saias-qual-tipo-usar/ 
O protetor auditivo tipo concha serve para abafar ruídos. Sua constituição é feita por duas 
conchas de plástico e contém bordas almofadadas com espumas e revestidas de PVC, todo 
esse material é responsável por gerar ao usuário conforto e ainda o protetor auditivo tipo 
concha é muito resistente. (...) 
 
Origem: Site da empresa Hengel Equipamentos  
Link: http://www.hengelequipamentos.com.br/blog/protetor-auditivo-tipo-concha/ 
Novidade na linha de laticínios!!! Iogurtes LETTI elaborados com leite tipo A, semi-
desnatados com polpas de frutas.  
 
Origem: Blog HortiSabor, da rede de lojas de hortifruti e produtos naturais em SP  
Link: http://bloghortisabor.com.br/iogurtes-letti-elaborados-com-leite-tipo-a/ 
Meninas, não se fala em outra coisa nas revistas e redes sociais a não ser o retorno das 
sandálias tipo Birken, que prometem virar “febre” na temporada Verão 2015. 
 
Origem: Blog Moda it, de moda, beleza e lifestyle  
Link: http://www.modait.com.br/blog-de-moda/blog-da-dany/as-sandalias-tipo-birken-
voltam-com-tudo-no-verao-0-2015/ 
Diversos produtos foram apresentados e outros reforçados a qualidade. Entre os produtos de 
suplementação, o destaque foi para o UC II® um colágeno tipo II, principal proteína 
estrutural responsável pela tração e firmeza do tecido cartilaginoso é.  
 
Origem: Site A Fórmula Farmácia de Manipulação, de venda de produtos online  
Link: http://www.aformula.com.br/blog/2013/08/colageno-tipo-ii  
O novo livro de Ian I. Mitroff e Abraham Silvers: Dirty Rotten Strategies: How We Trick 
Ourselves and Others into Solving the Wrong Problems Precisely, a ser lançado em 2008, fala 
a respeito do erro tipo três.  
 
Origem: Blog do Desemprego Zero, sobre política econômica e social  
Link: http://www.desenvolvimentistas.com.br/desempregozero/2008/06/o-erro-tipo-3/ 
Shoes Tipo Exportação – Studio TMLS. 
TO BEGE, ROXA, PINK! 
Hoje me dei super em conta de que preciso NOW de sapatos!!!! 
De preferência essas Sandálias de Inverno, Ankle Boots, Short Boots, etc… 
Me joguei nos sites (Cheguei MORRIDA do trabalho e fui pesquisar sentadinha em 
casa…kkkk), foi quando me APAIXONEI, LOVE AT FIRST SIGHT, JURO, pela coleção 
da TMLS. 
 
Origem: Blog Glam4You, com dicas de moda, beleza e viagem 
Link: http://www.glam4you.com/shoes-tipo-exportacao-studio-tmls/ 
O Nokia N1 tem hardware de topo de linha: processador quad-core Intel Atom Z3580 de 2,33 
GHz, 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento interno e bateria de 5.300 mAh. A tela é uma 
IPS LCD de 7,9 polegadas com resolução de 2048×1536 pixels. A carcaça é extremamente 
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fina (6,9 mm) e leve (318 gramas), e traz um detalhe bem interessante na parte inferior: um 
conector USB tipo C, que pode ser encaixado dos dois lados. 
 
Origem: Technoblog, blog de tecnologia 
Link: https://tecnoblog.net/172565/nokia-n1-vendas-china/ 
Há opções de tratamento disponíveis para a doença de Gaucher tipo 1. As opções de 
tratamento dependem da gravidade e da taxa de progressão da doença, que é altamente 
variável de uma pessoa para outra. 
 
Origem: Site da empresa biofarmacêutica Actelion  
Link: http://www1.actelion.com.br/br/pacientes/doenca-de-gaucher-tipo-1/index.page 
Sobremesa tipo Danoninho caseiro 
 
Origem: Site de receitas culinárias Tudo Gostoso  
Link: http://www.tudogostoso.com.br/receita/49690-sobremesa-tipo-danoninho-caseiro.html 
Sensores Tipo Garfo 
Os Sensores tipo forquilha detectam objetos que passam entre os dois braços -- um com o 
emissor, o outro com o receptor. A distância fixa dos braços proporciona uma detecção 
confiável em modo oposto de objetos de até 0,30 mm. 
 
Origem: Site da empresa de engenharia de aplicação industrial Banner  
Link: http://www.bannerengineering.com/pt-BR/products/66/Sensors/261/Slot-Sensors 
Então, espero muito poder ajudar a todas (os), e também conto com a ajuda para a  desse blog, 
que ele venha ser um instrumento de troca de experiências, não somente das meninas tipo 4, 
mas de outras tbm :) Aqui vou falar sobre produtos que uso, os que mais gosto para o meu 
tipo de cabelo, e o que dá certo. Além de está dialogando sobre identidade e coisas do 
universo feminino. 
Enfim, vamos juntas construir esse espaço de conhecimento!! Beijão <3 
 
Origem: Blog Meu Cabelo tipo 4, sobre cabelos, penteados, maquiagem, entre outros assuntos 
voltados para o público feminino. 
Link: http://www.meucabelotipo4.com.br/ 
Ótimo apartamento tipo Kitnet, bom tamanho - acima da metragem média da categoria, 02 
janelas, possibilidade de transformar em 1 dormitório, ensolarado e ventilado, posição solar 
oeste, banheiro com box em Vidro e ventilação natural. Imóvel Desocupado! Prédio 
reformado e ajardinado! Ótima localização no bairro: próximo a Avenida Baltazar, 
transportes, mercados e infraestrutura em geral! Aceita Financiamento e FGTS! 
 
Origem: Site de classificados OLX 
Link: http://rs.olx.com.br/regioes-de-porto-alegre-torres-e-santa-cruz-do-sul/imoveis/apto-
tipo-kitinete-bom-estado-ensolarado-otimo-local-no-jd-leopoldina-prox-baltazar-
82361345?xtmc=tipo+kitnet&xtnp=1&xtcr=2 
Este é um blog de uma garota de cabelo tipo 4 que mora fora do Brasil e que quer 
compartilhar informacões, tecnicas e produtos direcionados ao cabelo crespo tipo 4. Este 
blog é focado principalmente para meninas de cabelo afro (naturais ou com quimica) que 
moram na Suécia. 
 
Origem: Blog pessoal Garota tipo 4, sobre cabelos, voltado para o público feminino 
Link: http://garotatipo4.blogspot.com.br/ 
Público fantasma tipo exportação, via subsídio estatal 
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Origem: Blog de Cassio Zirpoli, jornalista que escreve sobre futebol  
Link: http://blogs.diariodepernambuco.com.br/esportes/2014/09/15/publico-fantasma-tipo-
exportacao-no-subsidio-do-estado/ 
Esponja aplicadora de make tipo beauty blender 
 
Origem: Blog Store , com venda de artigos de maquiagem, acessórios de cabelos, roupas, etc. 
para o público feminino  
Link: http://www.bloggerstore.com.br/pd-ae5c8-esponja-aplicadora-de-make-tipo-beauty-
blender.html 
No curso, o participante terá habilidade de obter cerveja tipo “Belgian Pale Ale”, em estilo a 
ser confirmado, conhecendo aspectos gerais de fabricação e funções de cada matéria prima. 
 
Origem: Site do Jornal do Vale do Itapocu - SC 
Link: http://www.jdv.com.br/noticia/2643/opurtunidade--catolica-sc-vai-realizar-curso-para-
a-fabricacao-de-cerveja 
 

Ocorrências – Grupo 2 

Tipo cachorro-quente, mãe e filho criam self-service de ovo de Páscoa a R$ 5,00  
 
Origem: Site do jornal Campo Grande News, de MS 
Link: http://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/tipo-cachorro-quente-mae-e-
filho-criam-self-service-de-ovo-de-pascoa-a-rs-5-00 
Cafeteira tipo MacGyver, serve para fazer de Miojo a salsicha na hora do aperto 
 
Origem: Site do jornal Campo Grande News, de MS - coluna 
Link: http://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-
08/cafeteira-tipo-macgyver-serve-para-fazer-de-miojo-a-salsicha-na-hora-do-aperto 
No Lellis, não existe “tipo bacalhau”  
 
Origem: Blog do Ruy Barrozo, hospedado no portal de notícias do Paraná 
Link: http://www.paranaportal.com.br/blog/2015/04/14/no-lellis-nao-existe-tipo-
bacalhau/ 
"A top é tipo prodígio: seu primeiro desfile foi aos 13 anos, quando se mudou de 
Barão de Antonina, no interior de São Paulo, para a capital." 
 
Origem: Site Glamurama, de moda e beleza 
Link: http://glamurama.uol.com.br/aos-17-anos-e-com-4-de-carreira-thairine-garcia-
divide-seus-planos-de-estudar/ 
"Há tantos exemplos que uma piada comum no Vale do Silício é que todo dia aparece 
um novo app que é “tipo o Uber só que para…” – e aqui cabem todas as profissões e 
necessidades, inclusive as que não são executadas apenas por autônomos (como é o 
caso dos motoristas “parceiros” da Uber)." 
 
Origem: Blog do Pedro Burgos, jornalista que escreve sobre tecnologia 
Link: https://br.noticias.yahoo.com/blogs/pedro-burgos/a-nova-economia-dos-apps-
disruptivos-nao-existe-194601431.html 
Max Weber ensina como fazer make e cabelo tipo sereia para o verão 
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Origem: Site Ego, sobre celebridades, moda e beleza  
Link: http://ego.globo.com/beleza/noticia/2015/04/max-weber-ensina-como-fazer-
make-e-cabelo-tipo-sereia-para-o-verao.html 
Algumas pessoas acabam com uma espécie de gatilho de raiva – tipo o do Hulk – e 
vão aos extremos. Isso pode acabar afetando muito mais quem convive com o 
depressivo do que ele mesmo. 
Algumas pessoas ainda têm coragem de dizer que é legal estar deprimido, porque você 
pode agir como uma pessoa infeliz o tempo todo. É tipo um aval para ser um idiota 
insuportável. 
 
Origem: Site HypeSience, sobre ciência, tecnologia e comportamento 
Link: http://hypescience.com/5-coisas-que-voce-entende-errado-sobre-depressao/ 
Tipo Tinder , só que ao vivo: espaço promove encontro de casais no Planeta  
 
Origem: Site do jornal Zero Hora, RS - Entretenimento 
Link: http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2015/01/tipo-tinder-so-que-ao-
vivo-espaco-promove-encontro-de-casais-no-planeta-4691321.html 
Resenha: The Knick — é tipo House, mas sem todo aquele otimismo e simpatia  
 
Origem: Blog Meio Bit, "o blog de tecnologia de quem tem opinião" 
Link: http://meiobit.com/307929/the-knick-review-sem-spoilers/ 
Flamengo quer mais dois reforços: meia 'tipo alemão' é prioridade  
 
Origem: Site do canal ESPN, sobre esportes 
Link: http://espn.uol.com.br/noticia/480984_flamengo-quer-mais-dois-reforcos-meia-
tipo-alemao-e-prioridade 
Tipo Game of Thrones: os demitidos do programa do Faustão  
Faustão entra em modo “Game of Thrones” 
 
Origem: R7 - entretenimento 
Link: http://entretenimento.r7.com/blogs/alvaro-leme/tipo-game-of-thrones-os-
demitidos-do-programa-do-faustao-por-chico-barney-convidado-especial-20141116/ 
Tipo inspiração! As 10 joias mais classudas dos tapetes vermelhos de 2014  
 
Origem: Site Glamurama, de moda e beleza 
Link: http://glamurama.uol.com.br/tipo-inspiracao-as-10-joias-mais-classudas-dos-
tapetes-vermelhos-de-2014/ 
Tipo Ronaldinho Gaúcho: jogador fortão posta foto no meio de duas bundas 
(gigantes)  
 
Origem: Blog Holofote - entretenimento 
Link: http://wp.clicrbs.com.br/holofote/2015/02/19/tipo-ronaldinho-gaucho-jogador-
fortao-posta-foto-no-meio-de-duas-bundas-gigantes/?topo=52,2,$,,186,77 
Com bigode tipo Salvador Dalí, Caio Castro participa de Kart dos Artistas 
“Atualmente com bigode tipo Salvador Dalí, o ator é considerado como um camaleão, 
por sempre mudar de estilo e look. Perguntado por QUEM a respeito das mudanças e 
do recente cabelo platinado que exibiu nas redes sociais, ele comentou que se tratava 
de trabalho. ” 
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Origem: Site da revista Quem, sobre celebridades 
Link: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2014/12/com-bigode-tipo-
salvador-dali-caio-castro-participa-de-kart-dos-artistas.html 
Tipo cachorrinho, Justin Bieber coloca a cabeça para fora da janela do carro e grava 
vídeo  
 
Origem: R7 - Entretenimento 
Link: http://entretenimento.r7.com/pop/jovem/tipo-cachorrinho-justin-bieber-coloca-a-
cabeca-para-fora-da-janela-do-carro-e-grava-video-25082014 
Tipo Mia Wallace: Urban Decay lança linha de maquiagem inspirada em “Pulp 
Fiction”  
 
Origem: Site da revista Donna, de entretenimento voltado para o público feminino 
Link: http://revistadonna.clicrbs.com.br/beleza/tipo-mia-wallace-urban-decay-lanca-
linha-de-maquiagem-inspirada-em-pulp-fiction/ 
Japão quer criar uma força espacial de defesa, tipo Patrulha Científica 
 
Origem: Blog Meio Bit, "o blog de tecnologia de quem tem opinião" 
Link: http://meiobit.com/294320/japao-pretende-patrulhar-lixo-espacial/ 
Apesar de tudo, eu gostei muito da performance final, quando eles vestiram o uniforme 
vermelho… Ficou “tipo” emocionante e Jane mandou muito bem nos vocais.  
 
Origem: Blog NATV, de entretenimento – especializado em televisão, sobre seriados e 
programas de TV. 
Link: http://blogna.tv/glee-06x10-rise-fall-sue-sylvester/ 
Esta deveria ser a natureza do ser humano, mas o que estamos assistindo é bem o 
contrário, uma degradação sem medida a vida tão querida por Deus. O sistema de 
eliminação, tipo big brother, é o que alimenta a sociedade, especialmente os jovens, 
levando a uma cultura de morte sem precedentes na história, porque é uma morte sem 
intenção de defesa e sim de autodestruição, com o uso indiscriminado de drogas, álcool 
e violência.  
 
Origem: Site do Jornal Vale do Itapocu, SC - Coluna 
Link: http://www.jdv.com.br/coluna/328/o-5-mandamento--nao-matar 
Eu sei que muita gente pegou o episódio para justificar como claramente Karma é 
apaixonada por Amy e tudo mais, agora, eu por mais que acredite que de alguma forma 
ela pode sim ter sentimentos pela amiga, não acho que esse episódio é um exemplo 
disso. Me dói muito dizer isso, tipo muito mesmo, profundamente, mas acho que 
Liam, em partes, está certo. Karma não está preparada para que Amy possa amar outra 
pessoa, para que existe uma segunda pessoa tão importante quanto ela na vida da 
amiga.  
 
Origem: Blog NATV, de entretenimento – especializado em televisão, sobre seriados e 
programas de TV. 
Link: http://blogna.tv/faking-02x07-date-expectations/ 
Quando estivemos lá, tudo parecia bem abandonado. O vigia era um velho marujo, 
lobo do mar, tipo Popeye com cachimbo e tudo. Tinha por companhia um cachorro 
preguiçoso. Ficou tão alegre com a nossa visita que principiou uma conversa na base 
do esperanto, uma confusão de várias línguas.  
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Origem: Blog Matheus Leitão News, "investigação dos fatos e notícias da política" 
Link: http://www.matheusleitao.com.br/6736-lembrancas-da-grecia-em-nauplia-
colhendo-cachos-de-uva-passa-por-clara-favilla.html 
Na hora de ir embora, muito tempo depois do que eu poderia imaginar (é 
impressionante como alguns períodos meio mágicos das nossas viagens passam 
voando, não é?), uma chuva tipo-3-da-tarde-em-Belém nos pegou no meio do 
caminho, num descampado. O que ainda não estava ensopado ficou, e como ficou. Mas 
não me importei nem por um segundo.  
 
Origem: Blog Saia Pelo Mundo, da jornalista Mari Campos 
Link: http://viajeaqui.abril.com.br/blog/saia-pelo-mundo/2013/03/no-meio-do-maha-
shivaratri-ou-a-delicia-de-ter-participado-de-um-dos-maiores-festivais-religiosos-de-
mauricio-ao-acaso/ 
Compras na Toscana com dicas tipo insider 
 
Origem: Blog Saia pelo Mundo, da jornalista Mari Campos 
Link: http://viajeaqui.abril.com.br/blog/saia-pelo-mundo/2013/02/compras-na-toscana-
com-dicas-tipo-insider/ 
“Verdade seja dita, que meu público brasileiro de verdade na Europa, é um pessoal 
mais culto, informado, essas pessoas nunca gritaram nada, o negócio é que vai uma 
turma mais simplória que nunca me acompanhou no Brasil, público de sertanejo, axé, 
pagode, que vem beber cerveja barata com camiseta apertada tipo jogador de 
futebol, com aquele relógio branco, e começa gritar nome de time.  
 
Origem: Site Conexão Penedo, do município de Penedo, AL - Entretenimento 
Link: http://www.conexaopenedo.com.br/2015/04/ed-motta-fala-mal-de-publico-
brasileiro-e-bate-boca-com-seguidores/ 
Em conversa com a Retratos da Vida, Preta Gil falou sobre o vestido de noiva. “Será 
bem tradicional. E quero uma cauda que arraste tipo Lady Di”, comentou.  
 
Origem: Site Conexão Penedo, do município de Penedo, AL - Entretenimento 
Link: http://www.conexaopenedo.com.br/2015/04/preta-gil-e-rodrigo-godoy-gravam-
video-para-convite-de-casamento-enviado-aos-padrinhos/ 
E será que esse ciuminho de Thiago provoca brigas? Não mais. “Agora, já é rápido, a 
gente treinou muito. Em 10 minutos, sabemos que estamos concordando. Minha sogra 
ri, diz que a gente começa a discutir se desculpando, tipo: ‘Amor, desculpa, mas 
blablablá, blablabá, blablablá’”, disse ela.  
 
Origem: Site Conexão Penedo, do município de Penedo, AL - Entretenimento 
Link: http://www.conexaopenedo.com.br/2015/04/mariana-vaz-mulher-de-thiago-
fragoso-conta-que-apoiou-beijo-gay-e-se-derrete-vejo-todas-as-cenas-e-sempre-o-
quero-gato/ 
Em seu prato não podem faltar porções de proteína, vegetais, grãos e carboidratos. 
Entre uma refeição e outra Filipe come uma fruta com uma proteína – tipo queijo 
branco – e antes de dormir também faz uma leve ceia repetindo o que comeu antes do 
almoço.  
 
Origem: Site Conexão Penedo, do município de Penedo, AL - Entretenimento 
Link: http://www.conexaopenedo.com.br/2015/03/ator-de-chiquititas-filipe-cavalcante-
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perde-26-quilos-em-seis-meses/ 
"Atendemos em dia mais fraco 150 pessoas. Todos os dias que eu venho tem gente 
diferente. O que isso diz para mim? É o aumento da população que está na rua. Sempre 
tem tipo 20, 30 novos todos os dias", afirma.  
 
Origem: G1- notícias 
Link: http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2015/04/sem-apresentar-dados-
jonas-afirma-que-populacao-de-rua-diminuiu-10.html 
Fim do quarto dia de desfiles da São Paulo Fashion. Agora já é possível responder a 
algumas perguntas. Número 1: o que estará nas vitrines do verão? Resumindo bastante: 
roupas brancas, frescas, de algodão, de seda. Casacos tipo quimono, acinturados, 
sofisticados, com decote em V.  
 
Origem: Site Brasil Post, Notícias e conversas sobre o Brasil, mundo, dinheiro, 
comportamento, gente e diversão com blogs e reportagens exclusivas. 
Link: http://www.brasilpost.com.br/2015/04/17/spfw-mulher-
moderna_n_7086656.html?utm_hp_ref=comportamento 
Os YouTubers Marcos Castro (Castro Brothers), cujo canal tem mais de um milhão de 
seguidores; Luisa Clasen, do canal sobre cinema e audiovisual Lully de Verdade; 
Chico Rezende; Natalia Kreuser (Kreuser tipo Freud) e Marcela Lahaud, do canal 
sobre viagens Embarque Imediato falam sobre suas experiências, mostram seus vídeos 
mais icônicos e discutem sobre como pensar o YouTube como um negócio.  
 
Origem: Site Administradores, canal on-line voltado para administração e negócios 
Link: http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/senac-rj-debate-
tendencias-do-audiovisual-em-evento-com-participacao-de-youtubers-renomados-e-
apoio-da-riofilme/100350/ 
“Fiquei feliz com o esvaziamento desse movimento favorável ao impeachment da 
nossa presidenta. Na última manifestação, na avenida Paulista, a concentração não 
tinha onde chegar e virou, como disse um amigo, uma passeata que não passeia, uma 
rua de lazer. Até mulheres nuas e seminuas desfilaram ao sol. Sem falar dos carros de 
som tipo trio elétrico, camisas da seleção, hino nacional e ambulantes vendendo 
cornetas e chapéus”.  
 
Origem: Site O Portal Vermelho, mantido pela Associação Vermelho, entidade sem 
fins lucrativos, em convênio com o Partido Comunista do Brasil - PCdoB.  
Link: http://www.vermelho.org.br/noticia/262493-11 
'Chutei no vácuo, tipo o Valdivia', diz estudante que fez a prova em 2 horas  
 
Origem: G1 - notícia 
Link: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/11/chutei-no-vacuo-tipo-o-
valdivia-diz-estudante-que-fez-prova-em-2-horas.html 
Fala de um estudante de 18 anos 
O pai da vítima, Valdecir dos Santos, contou que a menina que atacou sua filha 
estudava com ela na mesma sala de aula. “Elas já tinham discutido, mas nunca nada 
mais grave, tipo briga. 
 
Origem: Site TV Canal 13, do PI 
Link: http://www.tvcanal13.com.br/noticias/policia-pede-internacao-de-aluna-suspeita-
de-esfaquear-colega-157561.html 
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“Ontem, durante um jogo entre New Orleans Saints e Atlanta Falcons (go Falcons!), os 
comentaristas da Fox Sports mencionaram que Drew Bress “não estava assistindo um 
filme em seu iPad”. 
Na verdade ele estava estudando as táticas do time da Geórgia, em sua ferramenta 
“tipo iPad” . Não foi culpa da NFL. “Talvez o problema seja uma certa ignorância da 
Fox, pra variar…”. Ok, em parte sim.” 
 
Origem: Blog Meio Bit, "o blog de tecnologia de quem tem opinião" 
Link: http://meiobit.com/297304/microsoft-nfl-propaganda-surface-ipad/ 
É normal surgir uma dúvida sobre qual tênis é o ideal ao se deparar com milhares de 
modelos diferentes, cada um com suas características, com isso acabamos optando pelo 
modelo mais bonitinho, mais popular ou com preço mais atraente. Porém, é importante 
escolher o tênis certo para o seu tipo de pisada para evitar lesões (tipo aquela 
dorzinha no joelho que nunca te deixa em paz) e diminuição no rendimento do 
treino, além de beneficiar o desempenho físico, auxilia na solução de algum problema 
patológico. 
 
Origem: Blog Pensando Magro, sobre alimentação saudável, exercícios físicos, beleza 
e bem estar 
Link: http://pensandomagro.net/2012/09/descobrindo-o-seu-tipo-de-pisada/ 
Tipo o Joinville: Mariano Trípodi veste tricolor e também vai voltar à Série A 
 
Origem: Site do programa Globo Esporte 
Link: http://globoesporte.globo.com/futebol/times/joinville/noticia/2015/04/tipo-o-
joinville-mariano-tripodi-veste-tricolor-e-tambem-vai-voltar-serie.html 
"As babás filipinas são tipo os médicos cubanos, mas sem pagar pedágio para o 
Fidel." 
 
Origem: Site do jornal Folha de São Paulo - notícia 
Link: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1627108-empresa-importa-
babas-e-domesticas-das-filipinas-para-o-brasil.shtml 
A falácia do jornalismo tipo ‘ele disse, ela disse’ 
Origem: Site do Observatório da Imprensa, veículo jornalístico focado na crítica da 
mídia 
Link: http://observatoriodaimprensa.com.br/codigo-aberto/a-falacia-do-jornalismo-
tipo-ele-disse-ela-disse/ 
Para o inverno que se aproxima, já pensou em juntar a cremosidade de um fondue com 
o sabor de um delicioso hot dog? Isso mesmo! Aprenda uma receita de cachorro quente 
com creme de queijo tipo fondue, que promete surpreender a família em uma refeição 
inovadora e deliciosa. 
 
Origem: Site do jornal Hoje em Dia, de MG - em receitas culinárias 
Link: http://www.hojeemdia.com.br/almanaque/gastronomia/surpreenda-a-familia-
com-um-cachorro-quente-com-creme-de-queijo-tipo-fondue-1.319466 
Anatel apresenta conversor de TV digital tipo "Bolsa Família" 
 
Origem: Site Portugal Digital, de informação econômica e comunicação luso-brasileira 
Link: http://www.portugaldigital.com.br/sociedade/ver/20094474-anatel-apresenta-
conversor-de-tv-digital-tipo-qbolsa-familiaq 
 


