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RESUMO 

  

  

MORAES, Rachel Maria Campos Menezes de. Dêiticos de lugar e esquemas imagéticos no 

Galego, Português Europeu e no Português Brasileiro contemporâneos. 2018. xx f. Tese 

(Doutorado em Estudos da Linguagem). Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói/RJ, 2018.  

  

  

Os dêiticos de lugar, em amostras de fala do Galego, Português Europeu e Português do 

Brasil contemporâneos, três variedades historicamente relacionadas, constituem o tema desta tese, 

que postula haver ligação entre a ativação de esquemas imagéticos, o emprego de dêiticos de 

lugar e os espaços pertencentes ao locutor e ao alocutário. Fundamentada, teoricamente, na 

Linguística Cognitiva, e em trabalhos como os de Langacker (2002; 2006), Almeida (2010) e 

Duque (2015), apoia-se no conceito de esquema imagético para desvelar relações entre alguns 

esquemas imagéticos e contextos de uso de dêiticos de lugar nas variedades em estudo. São 

analisadas dezoito amostras de fala provenientes de três diferentes corpora: seis do corpus do 

Galego (A Nosa Fala Bloques e Áreas Linguísticas do Galego), seis do corpus do Português de 

Portugal (Banco de dados do Português Falado: Variedades Geográficas e Socioculturais) e seis 

do corpus do Português Brasileiro (Programa de Estudos sobre O Uso da Língua – PEUL). As 

amostras analisadas provêm de entrevistas de informantes de três diferentes faixas etárias: a 

primeira com pessoas entre vinte e trinta anos, a segunda com pessoas entre trinta e cinquenta 

anos e a terceira com pessoas com idade entre cinquenta anos ou mais. Todas as amostras 

selecionadas foram gravadas entre as décadas de setenta e noventa, do século XX.   

  

Palavras-Chave: Dêixis. Esquemas Imagéticos. Linguística Cognitiva.   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ABSTRACT  

  

  

MORAES, Rachel Maria Campos Menezes de. Place Deictics and Imagistic Scheme in 

Contemporaneo’s Galician, European Portugese and Brazilian Portuguese. 2018. xx f. Tese 

(Doutorado em Estudos da Linguagem). Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói/RJ, 2018.  

  

  

The place deictics in contemporaneous’ Galician, European Portuguese and Brazilian 

Portuguese speech samples, three historically linked varieties, constitute the theme of this thesis 

that postulate to exist a relation between Imagistic Schemes, the use of deictic place and the 

spaces of speaker and allocator. It is based on  Cognitive Linguistics and in papers as Langacker 

(1996; 2008), Almeida (2010), Duque (2015), supported on the concept of imagistic schemes to 

show relations among some imagistic schemes and place deictic use contexts in the studied 

variaties. The corpora of this thesis were constituted by eighteen speech samples stemming from 

three differents corpora:  six to the corpus of Galician “A Nosa Fala Bloques e Áreas Linguísticas 

do Galego” (Rei&Gulías, 2003), six to the corpus of European Portuguesel “Banco de Dados do 

Português Falado: Variedades Geográficas e Sociais” and six to the corpus of Brazilian 

Portuguese “Programa de Estudos sobre o Uso da Língua – PEUL). The analised samples come 

from informants’ interviews of three different age groups: the first with people between twenty 

and thirty years-old, the second with people between thirty and fifty  years old and the third with 

people with fifty years-old or older.  All selected samples were recorded between the seventies 

and the nineties, of the 20th Century.   

  

Key-Words: Deixis. Imagistic Schemes. Cognitive Linguistics.  
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INTRODUÇÃO  

  

Esta tese se propõe a estudar os dêiticos de lugar no Galego, no Português Europeu e no 

Português Brasileiro contemporâneos, sob a perspectiva teórica da Linguística Cognitiva (LC). 

Assim, esta pesquisa justifica-se por estudar um fenômeno ainda não investigado sob tal 

perspectiva teórica, o que confere originalidade ao estudo. Adicionalmente, trata-se de uma 

abordagem inovadora, uma vez que analisa o fenômeno em três variedades relacionadas, em 

termos de filiação genética. Para além disso,  postula-se haver relação entre dêiticos de lugar, 

esquemas imagéticos e os espaços pertencentes ao locutor e ao alocutário.   

 A motivação para esta pesquisa pode ser explicada pelo nosso grande interesse, desde a 

época da graduação em Letras, pelo fenômeno da Dêixis, interesse este que, durante o mestrado, 

nos levou a estudar os dêiticos e a progressão referencial em fábulas selecionadas do Livro I de 

Fábulas de Fedro, na época, com base na Linguística Textual. Mudar a teoria, passando da 

linguística textual para a linguística cognitiva, apesar de não ter sido uma tarefa fácil, foi uma 

experiência muito proveitosa na medida em que ampliou nossos conhecimentos a respeito da 

linguística.      

A tese está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, “Apresentação da  

Pesquisa”, discorremos sobre o projeto ao qual a pesquisa está vinculada. Esse projeto intitulado  

Galego e Português Brasileiro: história, variação e mudança, desenvolvido por pesquisadores da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 

de Santiago de Compostela (USC), que tinha como objetivo inicial o de  a comparação entre falas 

galegas e brasileiras, foi modificado para abranger também a variedade portuguesa.  Também 

neste capítulo, apresentamos as três variedades em estudo — Galego, Português de Portugal e 

Português Brasileiro — e, nos concentrando na história de cada uma dessas variedades, 

destacamos importantes eventos que contribuíram para a formação de cada uma delas. Em 

seguida, ainda na apresentação, passamos para a descrição de alguns aspectos da pesquisa 

propriamente dita, tais como objetivos e hipóteses.   

 No segundo capítulo “Referencial Teórico-Metodológico”, discorremos sobre o 

referencial teórico que norteia esta tese: a Linguística Cognitiva.  Conforme assinalamos, 

podemos compreender a Linguística Cognitiva como uma abordagem perspectivada da 

linguagem que se relaciona à experiência humana. De acordo com essa abordagem perspectivada 
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como meio de conhecimento, as unidades e estruturas da linguagem são estudadas como 

manifestações de capacidades cognitivas gerais, assim como da organização conceptual, de 

princípios de categorização, de mecanismos de processamento e da experiência cultural, social e 

individual. A Linguística Cognitiva, assim, não constitui um corpo teórico claramente delimitado, 

o que faz com que, para definirem essa corrente, autores como Gerraerts utilizem a metáfora do 

arquipélago. Neste capítulo, fazemos uma revisão da literatura e um estudo histórico sobre a 

Linguística Cognitiva, com destaque para importantes fatos, como, por exemplo, o nascimento da  

Linguística Cognitiva, em 1979, com a criação da ICLA (International Cognitive Linguistics 

Association) e as contribuições de pesquisadores importantes dessa área, como Langacker, que 

desenvolveu em sua obra “Cognitive Linguistics: Basic Readings” (LANGACKER, 2006) os 

pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva. Na continuidade da revisão de literatura, 

discorremos ainda sobre importantes autores para o desenvolvimento da LC e de seus aspectos, 

assim como teorias e fenômenos específicos dessa ciência. Entre os trabalhos que serviram de 

base para a estruturação deste capítulo, podemos citar Almeida (2010), Langacker (1987, 2002 e 

2006), Duque (2015), principalmente no que se refere aos esquemas imagéticos — teoria a 

respeito da qual discorreremos posteriormente —, Silva (1997) e Lakoff e Johnson (2002), entre 

outros. Considerando com Gerraerts a Linguística Cognitiva como um arquipélago e não uma 

teoria unificada, destacamos, na revisão de literatura, alguns aspectos, como, por exemplo, o 

estudo da teoria dos espaços mentais, estudo da metáfora conceptual, estudo da metonímia, 

estudo da teoria da mesclagem (blending, em inglês), gramática das construções, ajustes focais, 

frames, Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), entre outros. Ressaltamos, devido a sua grande 

importância na pesquisa, ainda na revisão de literatura, o estudo a respeito dos esquemas 

imagéticos, que podem ser definidos como estruturas genéricas e abstratas. Essas estruturas são 

advindas de nossas experiências sensório-motoras e facultadas pela espécie humana. Ainda a 

respeito dos esquemas imagéticos, Johnson (1987) afirma que “As estruturas dos nossos 

conceitos espaciais emergem de nossas experiências conceptuais provenientes de nossa interação 

com o ambiente físico”. Sousa (2012) ressalta ainda a esse respeito que tais experiências 

proporcionam ao ser humano as noções de forma, equilíbrio e outras.      

No terceiro capítulo (que está dividido em quatro seções), discorremos sobre o fenômeno 

em investigação, a dêixis, e fazemos uma revisão de literatura que aborda os principais 

pesquisadores que se debruçaram sobre o tema. Essa revisão consiste em um estudo que vai 
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desde o significado do termo “dêixis” (de origem grega que significa “apontar”, tendo em si a 

ideia primária de digitação), passando pela ideia de “dêixis” como “referenciação”  a estudos 

atuais. Também abrange os diversos tipos de dêixis: dêixis pessoal, dêixis temporal, dêixis 

espacial, dêixis de lugar (nosso objeto de estudo), entre outros. Há, ainda,  uma evolução dos 

estudos através do tempo e os principais pesquisadores que estudaram o assunto, entre os quais 

podemos destacar Karl Bühler, Herculano de Carvalho (responsável pela introdução do termo 

“dêixis” na gramática portuguesa), Benveniste, Fonseca, Apothéloz e Lewinson.  No item 3.1, 

ainda sobre o fenômeno da dêixis, discorremos a respeito de estudos sobre dêixis na Linguística 

Cognitiva: Langacker, Marmaridou, Folly e Ferreira. Para Langacker (2002), a expressão dêitica 

é compreendida como aquela que inclui o evento de fala e suas circunstâncias em seu âmbito, 

sendo aquela que aponta para esse evento. Desse modo, elementos de ligação ao evento de fala, 

por especificarem uma relação entre alguma faceta do evento de fala e o perfilamento de um 

nominal (SN)  ou de um processo, são dêiticos por natureza.   

    Na seção seguinte, dedicamo-nos ao estudo da dêixis de lugar, tema desta tese. 

Diferenciamos, baseando-nos em Vicente (2014), os conceitos de espaço e de lugar:  espaço não 

se refere, necessariamente, a algo físico. Assim, fala-se, por exemplo, de espaço em branco e 

espaço vazio, sem que este “espaço” seja, necessariamente, algo físico e palpável. Discorremos 

ainda a respeito das duas direções  possíveis para se compreender o espaço na abordagem 

psicológica:  a geneticista e a nativista. A geneticista entende a noção de espaço como resultado 

de um processo psicológico que tem origem na consciência empírica das realidades singulares 

extensas. Daí parte a ideia genérica de extensão. Para os nativistas, por sua vez, a noção de 

espaço é constituinte essencial do espírito e deve ser considerada, desde o início, como 

pertencente ao espírito. O conceito de lugar, por outro lado, é sempre físico, já que “lugar” é 

entendido, tanto em Vicente (2014) quanto nesta tese, como “localização geográfica”. Tratamos 

ainda da concepção de espaço defendida por filósofos renascentistas, para quem espaço poderia 

ser entendido como “continente universal dos corpos físicos”. Espaço, segundo os filósofos 

anteriormente referidos, era entendido como indiscernível, homogêneo, isotrópico, contínuo 

ilimitado, tridimensional e homoloidal.   

   Na quarta seção, apresentamos nossa proposta de estudo dos dêiticos de lugar 

relacionados aos esquemas imagéticos, objeto de estudo desta tese. Nesta sessão, apoiamo-nos 

em trabalhos como Marmaridou (2000), que defende a ideia de haver um MCI dêitico. O Modelo 
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Cognitivo Idealizado proposto pela autora envolve o ato linguístico de apontar uma entidade no 

espaço executado por um falante e dirigido a um destinatário. Assim, uma expressão dêitica 

constrói um espaço mental em que o falante e o destinatário estão presentes num dado espaço de 

tempo, isto é, o uso da expressão envolve a conceptualização do centro dêitico. Tal concepção 

levaria ao esquema imagético de ligação centro/periferia e, em função das noções de centro e 

periferia, a perspectiva perceptual humana implicaria também um esquema de proximidade e 

distância. Em consequência, os elementos estruturais desse esquema imagético seriam um 

domínio espacial, um centro e uma periferia: sendo o falante o centro, e as periferias seriam os 

objetos referenciados e interlocutores, conceptualizados como entidades no espaço. Ainda nesta 

sessão, conceituamos  esquemas imagéticos de acordo com Sousa (2012), Duque (2015), Pina 

(2006) e outros autores. Adicionalmente, exemplificamos os esquemas imagéticos utilizados 

nesta tese, explicando cada um desses esquemas.  

    No quarto capítulo, discorremos sobre a metodologia utilizada na realização desta 

pesquisa. Descrevemos os três corpora utilizados na pesquisa: para o galego, o livro A nossa 

Fala: Bloques e Áreas Linguísticas do Galego; para o Português Europeu, o Banco do Dados do 

Português Falado: Variedades Geográficas e Sociais; e para o Português do Brasil, o Projeto Peul 

(Programa de Estudos sobre o Uso da Língua), da UFRJ. Trabalhamos com informantes dos 

gêneros masculino e feminino, pertencentes a três faixas etárias diferentes: vinte a trinta anos, 

trinta a cinquenta anos e cinquenta anos em diante.   

    No quinto capítulo, realizamos a análise de dados descrita no capítulo que trata da 

metodologia. Apresentamos três exemplos de amostras de fala, sendo um proveniente do Galego, 

um do Português Europeu e um do Português do Brasil. Apresentamos, também, a relação entre 

os dêiticos de lugar encontrados em cada uma das amostras analisadas e o espaço (se do locutor, 

do alocutário ou um espaço não pertencente a ambos) aos quais os dêiticos se referem.  

No sexto capítulo, apresentamos as considerações finais da tese, com base nos resultados 

encontrados. Confirmamos as hipóteses da pesquisa postuladas. Demonstramos a importância de, 

no estudo dos dêiticos de lugar, levarmos em consideração a relação entre os dêiticos de lugar e 

os esquemas imagéticos ativados nas amostras de fala estudadas nas três variedades: Galego, PE 

e PB.  No que diz respeito  à  conceptualização do espaço referido (espaço pertencente ao locutor 

e ao alocutário), propomos ajustes no tratamento de Teixeira (2005), que relaciona os dêiticos de 



17  

  

lugar aos espaços pertencentes ao locutor e ao alocutário, para dar conta de usos corriqueiros, ou 

seja, de interação face a face, não capturados na abordagem proposta do autor.  
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 1  A PESQUISA: APRESENTAÇÃO  

  

A presente pesquisa se insere no projeto Galego e Português Brasileiro: história, 

variação e mudança, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Santiago de Compostela 

(USC), cujo objetivo inicial promover a comparação entre falas galegas e brasileiras, foi 

modificado para abranger também a variedade portuguesa. O projeto principal está voltado para o 

desenvolvimento de pesquisas conjuntas que consigam detectar os pontos críticos e delimitar os 

princípios metodológicos adequados à comparação entre as variedades em questão. 

Adicionalmente, considerando-se a origem comum galego-portuguesa das variedades linguísticas 

comparadas, propõe a investigação de fenômenos linguísticos observados na Galiza, em Portugal 

e no Brasil, buscando-se assim ampliar o escopo comparativo até agora utilizado na explicação 

dos traços próprios do PB e compreender melhor os fenômenos até então considerados 

característicos do galego e/ou do PE.  

Prevê-se, com a realização das pesquisas conjuntas, um importante impacto no estudo da 

relação histórica existente entre o português e o galego, o que poderá contribuir, em termos 

teóricos, para os estudos linguísticos da área e, em termos práticos, para o intercâmbio entre 

pesquisadores do Brasil, de Portugal e da Galiza, através de subsídios que proponham novas 

frentes de investigação.  

Esta pesquisa, portanto, vem corroborar os propósitos do projeto principal, buscando, na 

análise de um fenômeno em particular, comparar, na contemporaneidade, as variedades em tela, 

historicamente relacionadas.  

Após uma rápida caracterização do projeto principal, passemos a discorrer sobre o projeto 

em tela, começando pela história das variedades em estudo.  

  

1.1 GALEGO, PORTUGUÊS EUROPEU E PORTUGUÊS BRASILEIRO: RELAÇÃO ENTRE 

AS VARIEDADES EM ESTUDO    

  

Os linguistas sustentam que um grande número de línguas da Europa e da Ásia tem 

origem em uma língua denominada indo-europeu. E todas as línguas oficiais dos países da 

Europa Ocidental, exceto o Basco, pertencem a quatro ramos da família indo-europeia: helênico 



19  

  

(grego), românico (português, italiano, francês, castelhano, etc.), o germânico (inglês e alemão) e 

o céltico (gaélico). O eslavo, o quinto ramo, contém diversas línguas atuais da Europa Oriental. 

Os celtas, um grupo importante, se instalou na Europa Central, na região atualmente 

correspondente às Boêmia (República Tcheca) e Baviera (Alemanha). De acordo com as zonas 

ocupadas, os celtas são conhecidos por diferentes denominações: celtiberos (Península Ibérica), 

gauleses (França), bretões (Grã-Bretanha), gálatas (centro da Turquia), etc.  

Devido a pressões externas, principalmente romana, o período de dominação dos celtas 

sofreu uma reviravolta, que teve como consequência a diminuição do território pertencente a esse 

povo. Empurradas para as extremidades ocidentais da Europa, as línguas celtas ainda subsistem 

em regiões da Irlanda (já que o Irlandês é uma das línguas oficiais do país), da Grã-Bretanha e da 

Bretanha Francesa. Na Península ibérica (onde a ocupação celta ocorreu em tempos remotos – I 

milênio a.C.), não subsistiu nenhuma língua celta. A língua se manteve somente na Galiza (região 

norte de Portugal, atualmente pertencente à Espanha).  

A língua portuguesa, conforme detalharemos a seguir, se desenvolveu na costa oeste da 

Galiza ou Galícia, que pertence à província romana da Lusitânia.  

  

1.2 O GALEGO E A HISTÓRIA DO PORTUGUÊS  

  

Sabe-se que o território em que se formou o romance galego-português corresponde à 

província romana da Gallaecia — que abrangia unidades administrativas romanas anteriormente 

denominadas conventus bracarensis, lucensis, asturicensis e cluniensis — constituída no fim do 

século III, durante o mandato do imperador Diocleciano, sobre uma base étnica indígena, que já 

apresentava relativa unidade cultural (BALDINGER, 1963). Sua situação periférica, no extremo 

mais ocidental do mundo conhecido, no Finis Terrae, permitiu que se mantivesse 

linguisticamente distante das inovações que emanavam de Roma.  Posteriormente, o domínio 

suevo e as consequências que as invasões árabes, a partir do século VIII, tiveram sobre a 

reestruturação dos reinos peninsulares fizeram com que se acentuasse a autonomia cultural e 

linguística do território que compreendia a Galiza e o norte de Portugal (TEYSSIER, 1989; 

MONTEAGUDO, 1999; CONDÉ, 2005).   

Embora reconheça a relativa unidade cultural de tal região, a linguística românica tem 

preferido considerar como critérios de classificação as fronteiras políticas constituídas. Lausberg, 
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numa epígrafe, em que o português figura como uma das línguas românicas atuais, refere-se ao 

processo de propagação do português, que teria sido levado ao Sul, durante a Idade Média, nas 

guerras de conquista e ocupação de territórios que estavam sob domínio muçulmano. Segundo 

Lausberg, essa variedade medieval recebe o nome de “português arcaico”, embora constitua, de 

acordo com as suas próprias palavras, o “dialeto fronteiriço galego”. Essa duplicidade 

terminológica, que se resolve em favor do nome da língua nacional, deriva da impossibilidade de 

se encaixar o processo de formação da língua nos estreitos limites da fronteira política atual 

portuguesa. Sendo assim, o “dialeto galego” transforma-se em “língua portuguesa” a partir de um 

fato político: a constituição do reino de Portugal em 1139. Sobre o “dialeto da Galiza”, Lausberg 

diz apenas que “pertence hoje ao domínio da língua escrita espanhola”.   

O estudo histórico comparado tem adquirido uma grande relevância no Brasil nos últimos 

anos. Contudo, tende-se a privilegiar a comparação de falas dialetais circunscritas nas fronteiras 

políticas do Estado de Portugal, contrastando com a atitude comparativa de estudos clássicos, 

como O linguajar carioca (1953), de Antenor Nascentes, que contém constantes referências 

ibéricas (dos dialetos portugueses, galego, leonês, asturiano, aragonês, catalão), para abonar 

quase todos os fenômenos descritos. Essa atitude “romanista”, nem sempre presente nos estudos 

históricos, é reivindicada neste projeto, sem que isso signifique que, em circunstâncias históricas 

e sociais concretas, hipóteses explicativas dos fenômenos linguísticos baseadas no contato entre o 

português e línguas africanas ou indígenas não sejam as mais adequadas. Nesse sentido, 

entendese que uma comparação ampla das variedades do sistema linguístico histórico galego-

português poderá lançar novas luzes sobre o alcance dessas hipóteses.  

Cumpre destacar, contudo, que a comparação entre o português brasileiro e o galego 

poderia ser enfocada como uma simples comparação entre duas línguas românicas. Entretanto, 

para nós, e para os pesquisadores envolvidos no projeto em questão, há o prisma de um contraste 

entre duas ramas, numa abordagem em que as variedades em tela são tidas como dois 

subsistemas de um mesmo diassistema linguístico
1
. Sendo assim, postula-se a existência de uma 

linha de filiação genética entre o galego e o PB, que não remonta ao romance galego (ou 

galegoportuguês) medieval, através do português clássico.   

                                                 
1
 A noção de diassistema adotada no projeto principal remete ao âmbito sistemático-linguístico, não prejulgando a 

existência de uma comunidade linguística que lhe corresponda. Assim sendo, cabe ao termo polissistema referências 

ao plano dos fenômenos sócio-históricos, à língua como instituição, ou como um sistema de sistemas (semelhantes, 

mas estruturalmente heterogêneos) integrados simbolicamente.   
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Entendendo a expressão filiação genética como contrapondo-se à continuidade histórica 

— de forma que, enquanto o primeiro se refere a fatos estritamente linguísticos, o segundo 

remete a fenômenos sociais, políticos e culturais —,  a proposta de  assumir o viés da filiação 

genética pressupõe considerar, na explicação dos fenômenos linguísticos analisados, a evolução 

diacrônica do sistema linguístico. Destaca-se, portanto, neste ponto, a importância  de pesquisas 

que busquem descrever os subsistemas em estudo em sua contemporaneidade, assim como  em 

diversas sincronias anteriores, de forma a levantar subsídios que permitam interpretar e explicar 

possíveis casos de variação e/ou de mudança linguística verificados nas variedades em 

comparação.  

 Nesta tese, são estudadas as variedades Galego, Português Europeu (de agora em diante 

(PE) e Português Brasileiro (de agora em diante PB). Analisar contemporaneamente essas 

variedades pode fornecer indícios para a compreensão de possíveis mudanças que possam ter 

ocorrido e que se manifestam atualmente no emprego dos dêiticos de lugar nas variedades em 

tela. Por conseguinte, os objetivos desta pesquisa  são:  (i) estudar os dêiticos de lugar no galego, 

PE e PB contemporâneos em amostras de fala, buscando explicitar as semelhanças e 

especificidades no emprego desses dêiticos em cada variedade estudada; (ii) revisar proposta 

explicativa que relaciona espaços do Locutor e espaços do Alocutário ao emprego dos dêiticos de 

lugar.  

Atreladas a tais objetivos, as hipóteses que norteiam nossa pesquisa são as seguintes:  

• A dêixis de lugar, a exemplo das  demais categorias dêiticas, é uma categoria complexa. 

Por conseguinte, para descrever e explicar satisfatoriamente os usos dos dêiticos de lugar, 

é necessário transcender a explicação baseada em oposição espacial ligada à distância 

métrica — proposta de Pontes (1992).  

• A proposta de Teixeira (2005), que relaciona os dêiticos de lugar aos espaços 

pertencentes ao locutor e ao alocutário, não contempla os usos corriqueiros ou seja, de 

interação face a face, observados  no galego, PE e PB contemporâneos, portanto, precisa 

ser ajustada.  

• É fundamental para compreensão e descrição do fenômeno em tela considerar a relação 

entre o uso de dêiticos de lugar e a ativação de esquemas imagéticos. 
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•  Os esquemas imagéticos mais ativados no uso dos dêiticos de lugar, devido as suas 

próprias naturezas de cunho espacial, são: contêiner, trajetória, ligação centro/periferia e 

ligação parte/todo. 
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 2.  REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO  

  

A Linguística Cognitiva nasceu, se pensarmos em uma “data”, no ano de 1979, ano da 

realização da primeira Conferência Internacional de Linguística Cognitiva. Nesse evento, foi 

criada a ICLA (International Cognitive Linguistics Association) e foi anunciado o lançamento do 

periódico Cognitive Linguistics, cujo primeiro número foi publicado em 1980. Esse evento marca 

a institucionalização da Linguística Cognitiva, transformando o empreendimento, nas palavras de 

um de seus principais nomes, em um “movimento autoconsciente” (LANGACKER, 1991, p. 9).   

A Linguística Cognitiva pode ser compreendida como uma abordagem perspectivada da 

linguagem que se relaciona à experiência humana. Segundo essa abordagem perspectivada como 

meio de conhecimento, as unidades e estruturas da linguagem são estudadas como manifestações 

de capacidades cognitivas gerais, assim como da organização conceptual, de princípios de 

categorização, de mecanismos de processamento e da experiência cultural, social e individual.  

Segundo Silva (1997), destacam-se, entre os temas estudados pela Linguística Cognitiva, 

as características estruturais da categorização linguística (tais como prototipicidade, polissemia, 

modelos cognitivos, metáfora e imagens mentais), os princípios funcionais da organização 

linguística (iconicidade e naturalidade), a interface conceptual entre sintaxe e semântica, a base 

pragmática e ligada à experiência da linguagem-no-uso e a relação entre linguagem e pensamento 

(incluindo questões sobre o relativismo e sobre os universais conceptuais).  

Dessa forma, a Linguística Cognitiva não constitui um corpo teórico claramente 

delimitado. Autores como Geraerts (2006 apud ALMEIDA, 2010, p. 15) recorrem à metáfora do 

arquipélago, já que "para o autor, o arcabouço cognitivista seria o resultado de um conjunto de 

posições teóricas mais ou menos afins". A hipótese conceptual da gramática poderia explicar a 

razão dos arquipélagos ou teorias mais ou menos afins, que caracterizam a Linguística Cognitiva. 

Segundo essa questão, de acordo com Almeida (2010, p. 16) “[...] fenômenos léxico-gramaticais 

devem ser explicados a partir de mecanismos cognitivos mais gerais”.   

A Linguística cognitiva, assim, rejeita a crença gerativista em uma linguagem autônoma, 

comprometendo-se, por isso, com um pressuposto e dois corolários. O pressuposto é o de que a 

estrutura léxico-gramatical das línguas reflete a estrutura do pensamento. No primeiro corolário, 

assume-se que a representação do “conhecimento de mundo” não difere fundamentalmente da 

representação semântica e, no segundo, defende-se que processos que operam em outros sistemas 
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cognitivos (como mecanismos de categorização e atenção, por exemplo), deverão repercutir no 

funcionamento da gramática.  

A respeito desses corolários, afirma Almeida (2010, p. 15):   

  

O primeiro corolário contribui para borrar as fronteiras entre semântica e 

pragmática, ou entre conhecimento linguístico e conhecimento enciclopédico. A 

suposição da existência de um significado estritamente linguístico é substituída 

pela ideia de que palavras atuam como sinais capazes de ativar ou iluminar 

alguma parcela do nosso arcabouço conceptual. A respeito do conteúdo 

programático, faz-se necessário investigar a estrutura desse arcabouço 

conceptual, para que se compreenda de que maneira estão organizadas as 

informações que compõem o ‘conhecimento de mundo’. Uma exigência similar 

é produzida pelo segundo corolário, isto é, a do conhecimento de como 

funcionam os  processos cognitivos gerais que motivam os fenômenos 

gramaticais.  

  

  

Esses corolários culminaram na consolidação da Semântica Cognitiva (teoria que se apoia 

nas teorias desenvolvidas pela Psicologia Cognitiva). Assim, a tarefa da Linguística Cognitiva é 

descrever e explicar a semântica das línguas naturais. Contudo, sentiu-se a necessidade de 

incorporar esses instrumentos a um modelo de descrição gramatical mais adequado à centralidade 

atribuída ao significado em uma perspectiva cognitivista.  

Foi adotada, então, pela Linguística Cognitiva, uma noção de gramática que se afasta 

muito da imagem construída pelos estudiosos adeptos da teoria gerativa. Como veremos mais 

adiante, nessa nova concepção, entende-se a gramática como uma rede de unidades simbólicas.  

Segundo Langacker (1987), “Gramática consiste na combinação sucessiva de estruturas 

simbólicas para formar, progressivamente, expressões simbólicas maiores” (p. 97, tradução 

nossa).  

A linguística cognitiva que, como explicado anteriormente, tem origem nos anos 1980, a 

partir da tradição funcionalista destaca, como pré-requisito para a descrição linguística, o uso do 

backstage, isto é, um conhecimento prévio do mundo. Fazem parte desse conhecimento fatores 

biológicos, psicológicos, históricos e socioculturais. Segundo Langacker (1999 apud ABREU, 

2003, p. 9),  “A maior parte dos linguistas basicamente funcionalistas e cognitivistas acredita que 

a linguagem é moldada e delimitada pelas funções para as quais serve e por uma variedade de 

fatores inter-relacionados: ambientais, biológicos, psicológicos, evolutivos, históricos, 

socioculturais”.   
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Fauconnier (1996 apud ABREU, 2003, p, 10) afirma  ser a linguagem a ponta de um 

enorme iceberg cognitivo e que, ao nos empenharmos em atividades de linguagem, sejam estas 

comuns ou criativas, buscamos, de maneira inconsciente, imensos recursos cognitivos, trazemos 

diversos modelos e frames à lembrança, estabelecemos conexões múltiplas, agregamos grande 

quantidade de informações e nos empenhamos em mapeamentos, transferências e elaborações.  

Vale ressaltar que, atualmente, a análise cognitivista tem como foco central os construtos, 

operações e dinâmicas cognitivos, além da compreensão de sistemas conceptuais. A Linguística 

Cognitiva, estuda, então, o discurso de forma integral, considerando a linguagem em contexto, 

inferências atualizadas por participantes em uma troca, frames utilizáveis, suposições implícitas, 

modelos interpretáveis, entre outros.  

Nos últimos anos, ocorreram diversos avanços a respeito dos estudos cognitivos, 

mapeamentos criativos e transferência. Abreu (2003, p. 10) enfatiza que esses avanços nos 

afastariam do caos linguístico e exemplifica com o progresso no estudo da metáfora, que passou 

por um grande avanço nos últimos dez anos, já que, de figura retórica e estilística, passou a ser 

entendida como um processo cognitivo de grande importância para o funcionamento tanto das 

línguas quanto da mente humana. A partir dos estudos da teoria cognitivista, que tinha por núcleo 

o conceito de metáfora conceptual, introduzido por Lakoff e Johnson (2002), a metáfora passou a 

ser considerada figura de pensamento e não mais somente figura de linguagem. Pode-se, 

compreender, assim, a metáfora conceptual como uma figura de pensamento, ou seja, como uma 

forma de conceptualizar, de criar sentidos inacessíveis à consciência.  

Segundo Lakoff e Johnson (2002, p. 292), “[...] a verdade é sempre relativa a um sistema 

conceptual e qualquer sistema conceptual humano é, em grande parte, metafórico por natureza e, 

portanto, [...] não há verdade inteiramente objetiva, incondicional ou absoluta”. Ainda segundo os 

autores:  

  

Para muitas pessoas criadas na cultura científica ou em outras subculturas em 

que a verdade absoluta é aceita sem questionamento, essa visão parecerá uma 

volta à subjetividade e à arbitrariedade — remetendo-nos à noção de Humpty 

Dumpty, segundo a qual uma coisa significa “exatamente o que eu quero que ela 

signifique, nem mais nem menos. (p. 292)  

  

A metáfora conceptual seria, assim, uma maneira de experienciar uma coisa a partir de 

outra coisa, isto é, partir de um domínio de origem, como “jogo”, por exemplo, para falar de 
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“amor”. Os estudos de Lakoff e Johnson, na década de 1980, resultaram, ainda, na teoria de 

Blending, bastante promissora.  

A teoria de Blending faz uma releitura do modelo anterior da teoria dos Espaços Mentais. 

Segundo FAUCONNIER e TURNER (2002, p. 40 apud ABREU, 2003, p. 10), “Entende-se por 

espaços mentais [...] pequenos pacotes conceituais construídos quando pensamos e falamos, com 

o propósito de entendimento específico e ação”.  

Destacamos, ainda sobre a teoria do blending (mesclagem), que ambos os domínios 

(domínio fonte e domínio alvo) atuam como espaços mentais de inputs, a partir dos quais é criado 

um terceiro espaço (espaço genérico), contendo os elementos estruturais e de organização mais 

comuns, compartilhados por ambos os inputs anteriores.   

O maior estudioso da Linguística Cognitiva é Ronald W. Langacker que, com a obra 

"Cognitive Linguistics: Basic Readings" (LANGACKER, 2006), estabeleceu parâmetros para o 

desenvolvimento de estudos na área. Segundo o autor, a Gramática Cognitiva (GC) não é 

descritível sem referência essencial ao processamento cognitivo. As estruturas gramaticais, desta 

forma, não constituem um sistema formal autônomo, mas são simbólicas. Sendo, assim, a GC é 

compreendida como "uma rede de unidades simbólicas" (ALMEIDA, 2010, p. 16).  

Segundo Langacker (1987), entende-se uma unidade como “[...] uma estrutura que o 

falante domina completamente, na extensão e que ele possa empregá-la em grande parte no modo 

automático, sem precisar focar sua atenção especificamente nas suas partes individuais ou em 

seus arranjos” (p. 57). O autor afirma ainda que “Apesar de sua complexidade interna, uma 

unidade constitui para o falante uma montagem pré-empacotada; porque ele não tem necessidade 

de refletir em como juntá-la, ele pode manipulá-la com facilidade como uma entidade unitária”
2
 

(LANGACKER, 1987, p. 57, tradução nossa).  

A respeito dessa estrutura, o autor ainda ressalta que a unidade trata-se de uma estrutura 

bastante simples, desde que não demande o esforço construtivo requerido para a construção de 

uma nova estrutura.  

Tais unidades, denominadas construções gramaticais, apresentam um polo formal 

associado a um polo semântico/pragmático/discursivo/funcional. A Gramática Cognitiva postula, 

                                                 
2
 A unit is a structure that a speaker has mastered quite thoroughly, to the extent that he can employ it in largely 

automatic fashion, without having to focus his attention specifically on its individual parts or their arrangement. 

Despite its internal complexity, a unit constitutes for the speaker a “prepackaged” assembly; because he has no need 

to reflect on how to put it together, he can manipulate it with ease as  
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assim, três tipos de estruturas: semântica, fonológica e simbólica. Segundo Langacker (2006, p. 

41), "[...] a Morfologia e o léxico são vistos pela Gramática Cognitiva como um continuum de 

estruturas simbólicas" (Tradução nossa).  

Segundo Silva & Batoréo (2011, p. 229):  

  

A perspectiva cognitiva da gramática fundamenta-se em dois princípios 

correspondentes ao reconhecimento de duas funções básicas da linguagem: o 

princípio de que a linguagem é um sistema simbólico do próprio processo de 

conceptualização, e o princípio de que a linguagem é um meio de 

comunicaçãointeracção.   

  

  

De acordo com o primeiro princípio, todas as unidades da língua/gramática são unidades 

simbólicas, ou seja, pares indissociáveis de sons e significados. Ainda segundo os autores:  

  

Uma língua/gramática compreende estruturas semânticas, estruturas fonológicas 

e conexões simbólicas entre aquelas duas estruturas  e nada mais é necessário 

numa gramática como teoria da linguagem. Os corolários deste princípio são a 

indissociabilidade de gramática e semântica e o contínuo entre léxico e 

gramática. A gramática não pode, pois, ser estudada independentemente do 

significado nem das capacidades cognitivas gerais. E a dicotomia generativista 

entre léxico e sintaxe dá lugar a um contínuo assente na construção, entendida 

como qualquer padrão coerente de combinação de palavras ou morfemas e que 

se estabelece como um par de forma e significado.  (SILVA & BATORÉO, 

2011, p. 229)  

  

  

De acordo com o segundo princípio "[...] todas as unidades linguísticas são abstraídas de 

eventos de uso, isto é, instâncias contextualizadas do uso da língua” (SILVA&BATORÉO, 2011, 

p. 229).  

Pode-se compreender a linguística cognitiva como um capítulo novo dos estudos 

linguísticos, dividido em duas direções: por um lado, mentalista e representacionista (como a 

linguística gerativa) e, por outro, não é universalista. Pode-se destacar, ainda, como uma 

característica importante da linguística cognitiva a hipótese da corporificação (Embodement 

Hypothesis). Segundo Almeida (2010, p. 16):  

  

a Hipótese da Corporificação constitui uma alternativa à Hipótese Inatista, 

segundo a qual a linguagem é concebida como cálculo e a mente presta contas 
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unicamente à programação genética que permite à espécie humana adquirir 

qualquer língua natural. Em vez de um cálculo realizado em um tempo 

infinitesimal a partir de uma gramática econômica e gerativa, a linguagem passa 

a ser concebida, a partir da Hipótese da Corporificação, como o reflexo da  

experiência do corpo no mundo real.  

  

Não se deve confundir essa concepção de linguagem com a perspectiva realista, que 

compreende o significado como uma parcela do real, pois, segundo essa perspectiva, o real é 

espelhado pela linguagem sem nenhuma mediação humana. Desse modo, o estatuto do real é 

pressuposto e a linguagem é um espelho desse real metafísico. Não se deve confundi-la, também, 

com a perspectiva mentalista clássica, segundo a qual o significado é uma imagem mental 

estável, representada na mente como entidade, não só alheia à existência de um corpo, mas 

também insensível à condição situada desse corpo em uma cultura, tempo e sociedade, enfim, em 

tudo que seja contingente, circunstancial, imprevisível algoritmicamente. A Hipótese da 

Corporificação atribui corpo ao sujeito cognoscente além de destacar o papel de sua experiência 

no mundo na tessitura das línguas humanas. Por esse motivo, fala-se em  mente corporificada 

quando se trata de linguística cognitiva em oposição à mente idealizada quando se trata de 

mentalismo e linguística gerativa.  

 Vale ressaltar que a Linguística Cognitiva tem como base filosófica o pensamento 

aristotélico, na medida em que a concepção de linguagem herdada do corpus aristotelicus 

consiste na atribuição das funções de descrever o real (lógica) de convencer (retórica) e de 

produzir arte (poética) à linguagem. Entende-se por função lógica aquela que se realiza quando se 

dá às coisas o nome que elas têm, ponto em que se diferencia das demais nas quais se dá a uma 

coisa o nome de outra coisa, fenômeno denominado metáfora. Almeida (2010, p. 17) afirma que 

“[...] os enunciados em que se verifica a função lógica da linguagem se caracterizam pelo 

atendimento ao princípio de não-contradição ou da contradição excluída, segundo Tugendhat & 

Wolf (1996, p. 96), e ao seu corolário, o princípio do terceiro excluído”.  

Na formação clássica, de acordo com o princípio da contradição de Aristóteles, duas 

proposições contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo.   

 Os princípios do terceiro excluído e da não contradição constituem, para o filósofo grego, 

os fundamentos da realidade e da linguagem. Não exigem, por essa razão, fundamento, ou esse 

fundamento também teria de ser fundamentado, num regresso infinito.  
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Na história a respeito do pensamento sobre a linguagem, podem-se notar esses princípios 

na categorização de expressões linguísticas, consideradas como pertencentes a uma ou outra 

classe e de operações linguísticas. A Linguística Cognitiva, ao adotar a teoria do protótipo (que 

será explicada posteriormente), rompe com uma tradição de descrição do significado como 

primordialmente literal e excepcionalmente figurado; do significado figurado  como concernente 

à literatura em forma de tropos (figuras de linguagem); e do significado linguístico como isolável 

e suficiente se relacionado ao significado enciclopédico. A linguística cognitiva promove, pois, 

uma ruptura em relação aos três legados de Aristóteles: o da categorização em termos de “é ou 

não é”, o da isolabilidade e primazia do literal sobre o figurado e o da isolabilidade e primazia do 

linguístico sobre o enciclopédico. A Linguística Cognitiva defende a relação entre o literal e o 

figurado como sendo de não isolabilidade entre ambos e de supremacia do figurado sobre o 

literal, na verdade entendido como sentido básico.  

Do mesmo modo, a  Linguística Cognitiva defende entre o linguístico e o enciclopédico 

uma relação de não isolabilidade entre ambos e de predomínio do enciclopédico sobre o 

linguístico. Segundo Langacker (1987, p. 154),  “A distinção entre semântica e pragmática (ou 

entre conhecimento linguístico e extralinguístico) é altamente artificial, e a única concepção 

viável da semântica é uma que evite falsas dicotomias como essas e consequentemente seja de 

natureza enciclopédica” (Tradução nossa).  

A distinção entre significado linguístico e significado enciclopédico, por sua vez, remete 

ao realismo, pois é derivada da distinção entre propriedades essenciais e propriedades acidentais 

do real e da linguagem.  Entende-se por acervo de significados linguísticos o conceito dicionário 

e, por outro lado, entende-se o acervo de significados enciclopédico como o conceito 

enciclopédia.  

Esse conceito é definido como um postulado semiótico, não no sentido de não ser uma 

realidade semiótica. Para Almeida (2010, p. 19), “Ela é o conjunto registrado de todas as 

interpretações, concebíveis objetivamente como a biblioteca das bibliotecas, onde uma biblioteca 

é também um arquivo de toda a informação não verbal de algum modo registrada, das pinturas 

rupestres às cinematecas”. Por não ser descritível em sua totalidade, deve permanecer um 

postulado. São várias as razões pelas quais não é descritível: a série de interpretações é indefinida 

e inclassificável materialmente, a enciclopédia como totalidade das interpretações também abarca 

interpretações contraditórias, a atividade textual que é elaborada com base na enciclopédia, que 
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age sobre suas contradições e introduz segmentações do contínuum, com base também em 

experiências progressivas, transforma a enciclopédia com o tempo e, se houvesse possibilidade 

de se representar a enciclopédia globalmente, essa representação não seria fiel, quando terminada. 

Ou seja, segundo Eco (1991, p. 113 apud ALMEIDA, 2010, p. 19), “[...] a enciclopédia, como 

sistema objetivo das suas interpretações é ‘possuída’ de maneira diferente por seus diferentes 

usuários”.  

A partir da perspectiva da Linguística Cognitiva, ocorre o estranhamento de diversas 

verdades estabelecidas pela história da linguística, como as distinções entre semântica e 

pragmática, léxico e gramática e competência e desempenho. Isso ocorre, como anteriormente 

explicado, pois não há para a Linguística Cognitiva uma demarcação clara, e  o sujeito 

cognoscente não é irrelevante para a concepção de significado. Segundo Almeida (2010, p. 19):  

  

[...] a lógica segundo a qual o significado linguístico consiste no escopo da 

Semântica por ser universal e licenciador de usos que o refletem é a mesma 

segundo a qual o significado enciclopédico consiste no escopo da Pragmática 

por ser contingente e contextual, por vezes soterrando o significado linguístico a 

que se sobrepõe.  

  

Romper com essa lógica significa romper com a quase totalidade da teoria linguística. 

Sobre a oposição entre significado linguístico e significado enciclopédico, a razão de se conceber 

significado como “de natureza enciclopédica”, pode ser explicada como segue, segundo Eco 

(1998, p. 196  apud ALMEIDA, 2010, p. 19):   

  

[...] o modo como pensamos quando fazemos exercícios de lógica (atividade 

recomendável), e o modo como respondemos a um exame de zoologia para o 

qual nos preparamos mnemonicamente, sem entender o que estamos falando 

(atitude criticável), não é o modo como raciocinamos para entender as palavras 

que usamos e os conceitos que lhes correspondem [...].  

  

Um modelo de construção semântica deverá incluir estruturas para capturar a organização 

do nosso conhecimento de mundo. Essas estruturas são divididas, na semântica cognitiva, em 

dois grupos: o primeiro é formado pelos esquemas imagéticos (Eis) e o segundo pelos frames e 

modelos cognitivos idealizados (MCIs), dos quais falaremos a seguir. Trataremos, 

resumidamente, do primeiro grupo, o dos esquemas imagéticos, pois haverá, posteriormente, uma 
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seção dedicada a esse tema devido a sua grande relevância para esta tese, já que analisaremos 

dêiticos de lugar e esquemas imagéticos em amostras de fala de três variantes linguísticas:  

Galego, Português Europeu e Português Brasileiro contemporâneos.  

Além dos esquemas imagéticos, outro importante conceito é o de frame, que compõe, 

juntamente com os Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), o segundo grupo. O 

desenvolvimento desse termo deve-se a um programa de pesquisas criado e liderado por Charles 

Fillmore, desde a década de 1960. De acordo com Fillmore (1982, p. 111 apud ALMEIDA, 2010, 

p. 22), entende-se por frame um “sistema de conceitos relacionados de uma maneira tal que, para 

entender qualquer um deles, é preciso entender toda a estrutura em que ele se insere”.   

Frames são mecanismos cognitivos através dos quais organizamos pensamentos, ideias e 

visões de mundo. Novas informações só ganham sentido se forem integradas a frames 

construídos por meio da interação ou do discurso. Segundo Duque (2015, p. 25), “À medida em 

que a estruturação e o acionamento desses padrões cognitivos ocorrem inconscientemente, cabe 

às ciências da cognição explicitá-los”.  Ainda segundo o autor, “Para a Linguística Cognitiva, em 

especial, esta explicitação se ancora na linguagem, ou seja, o processo cognitivo de construção de 

sentido tem início no reconhecimento dos indexadores linguísticos que vão sendo apresentados 

sucessivamente no discurso”  (DUQUE, 2015, p. 25).  

Na esteira de Fauconnier (2009, p. 2-3 apud DUQUE, 2015, p. 25), apoiamo-nos no 

pressuposto de que há uma cognição invisível responsável por definir a nossa vida mental e social 

e que “pode ser explicitada por sabermos que a linguagem está estreitamente vinculada a alguns 

processos mentais importantes”. Assim sendo, teríamos “uma fonte de dados virtualmente 

inesgotável para investigarmos alguns aspectos dos processos mentais” (Tradução do autor). Essa 

“fonte de dados inesgotável” seriam as dezenas de milhares de palavras que produzimos e 

compreendemos diariamente.  

  Cumpre ressaltar que as palavras de conteúdo, para Fillmore e Backer, “[...] exigem, para 

a sua compreensão, um apelo aos frames situacionais dentro dos quais o sentido transmitido por 

elas é motivado e interpretado” (FILLMORE e BAKER, 2011, p. 318 apud DUQUE, 2015, p.  

26).  

 Fillmore (2009, p. 27) define frame como:   
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[...] qualquer sistema de conceitos relacionados de tal modo que, para entender 

qualquer um deles, é preciso entender toda a estrutura na qual se enquadram; 

quando um dos elementos dessa estrutura é introduzido em um texto, ou em uma 

conversa, todos os outros elementos serão disponibilizados automaticamente.   

  

  

O autor afirma que a palavra frame pode ser usada como um termo amplo, capaz de 

abarcar um conjunto de conceitos conhecidos na literatura sobre compreensão da linguagem 

natural por diversas denominações, como, por exemplo, “esquema”, “script”, “cenário”, 

“estruturação ideacional” (“andaimento”), “modelo cognitivo” ou “teoria do senso comum”.     

  De acordo com a teoria neural da linguagem, frame é definido como uma “cascata” de 

circuitos neurais acionada por palavras. Para Lakoff e Wehling (2012, p. 29 apud DUQUE, 2015, 

p. 26), uma “cascata” é “[...] uma rede de neurônios que liga muitos circuitos cerebrais. Todos os 

circuitos devem ser ativados ao mesmo tempo para produzir uma determinada compreensão”.  

Ainda segundo os autores, o cérebro não processa ideias simples como entidades separadas: um 

contexto maior, uma construção, dentro da qual a ideia é definida, é evocada  a fim de capturar o 

seu significado.       

Fillmore (1982) denomina frame esse conjunto de conhecimento e expectativas em 

relação ao qual interpreta-se uma palavra.  Fillmore exemplifica frames a partir de um “evento 

comercial”, no qual um grupo extenso de verbos do inglês poderia ser considerado como 

semanticamente relacionado um ao outro em função dos diferentes modos para evocar a mesma 

cena.  

A esse respeito, afirma Fillmore (2009, p. 30), “Os elementos dessa cena esquemática 

incluíam uma pessoa interessada em trocar mercadorias por dinheiro (o vendedor), as 

mercadorias que o  vendedor podia ou tinha adquirido (as mercadorias) e o dinheiro obtido (ou 

procurado  pelo vendedor (o dinheiro)”. Podemos dizer, então, a partir desse modelo, que o verbo 

comprar enfoca as ações do comprador com relação às mercadorias e deixa em segundo plano o 

vendedor e o dinheiro. O verbo vender, por sua vez, enfoca as ações do vendedor em relação às 

mercadorias e deixa em segundo plano o comprador e o dinheiro. Já o verbo pagar enfoca as 

ações do comprador tanto em relação ao dinheiro quanto ao vendedor, mas deixa as mercadorias 

em segundo plano. Verbos como gastar, custar, cobrar e outros ocupam posição periférica em 

relação aos outros verbos.   
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 Trataremos, agora, de dois conceitos também muito importantes para a Linguística 

Cognitiva:  o conceito de Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) e o conceito de protótipos. 

Podem-se entender os MCIs como “representações cognitivas estereotipadas” (ALMEIDA, 2010, 

p. 22). Esse conceito foi desenvolvido por George Lakoff e apresenta pontos comuns à noção 

fillmoreana de frame. Para ilustrar, é apresentado o exemplo de “solteiro”, sobre o qual é possível 

afirmar que o conjunto de expectativas culturais que “montam o cenário” para o uso adequado, 

isto é, a ideia de casamento monogâmico, heterossexual e uma idade própria para casar, significa 

uma versão estereotipada da realidade, representada no MCI de casamento. Segundo Almeida 

(2010, p. 23), “Na prática, representações cognitivas de base cultural (MCIs) definem um 

horizonte de pressupostos (frames) a partir das quais as palavras são interpretadas”. Lakoff 

chama a atenção para o uso do termo “idealizado”. Ambos os autores, Fillmore e Lakoff, 

afirmam que as representações culturais são simplificadas em relação ao mundo real. Nem todos 

os casamentos, por exemplo, são heterossexuais ou monogâmicos, e não são todas as pessoas que 

casam na idade esperada. Para Lakoff, contudo, esse fato é extremamente importante.  

Passemos, então, a discorrer sobre a teoria dos protótipos, que se correlaciona com a 

noção de MCI. Criada por Eleanor Roch, a teoria dos protótipos pode ser compreendida como a 

existência de membros mais centrais para representar determinada categoria. Desse modo, o 

protótipo é o termo idôneo, central e, consequentemente, o melhor representante de uma dada 

categoria. Esses elementos possuem diversas propriedades, entre as quais podemos citar 

relevância perceptual, capacidade de serem memorizados com mais facilidade e permitirem 

generalizações sobre a categoria a partir desses elementos.  

Tomemos, como exemplo, a categoria “ave”. Nessa categoria, a lembrança de pássaros 

como “canário”, por exemplo, é intuitiva. Nesse elemento, vemos aspectos como penas, bico e 

possibilidade de cantar e de voar. Galinhas ou patos, apesar de serem aves, já não representam tão 

bem a última característica: capacidade de voar. Assim, “canário” pode ser considerado protótipo 

de “ave”. Por outro lado, “patos” e “galinhas” podem ser consideradas aves não prototípicas.    

Podemos observar o contraste entre a verificação da existência de um protótipo e a 

assunção da teoria aristotélica de categorização, segundo a qual todos os elementos que 

pertenciam a determinada categoria “partilhavam um conjunto de características necessárias e 

suficientes” (ALMEIDA, 2010, p. 24).  

Para ALMEIDA (2010):  
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A naturalidade psicológica que essa teoria revela para o trato das categorias, ao 

lado de sua propriedade de capturar aspectos ignorados pelo modelo tradicional, 

impactou os estudos linguísticos ao oferecer uma nova possibilidade de análise e 

compreensão de fenômenos antes presos a "camisas de força" impostas pela 

categorização clássica ( p. 24).  

  

 A partir dessa mudança de perspectiva, foi desenvolvida a ideia de categoria radial. 

Entende-se por categoria radial uma categoria  cujo centro é um núcleo prototípico em torno do 

qual organizam-se, com variados graus de afastamento, devido aos parâmetros eleitos, os 

membros mais periféricos.  

Podemos relacionar o conceito de MCI à teoria dos protótipos. Se pensarmos, por 

exemplo, na palavra “mãe”, como sugere Lakoff, teremos um MCI complexo, que reúne diversas 

características a respeito das mães. Podemos exemplificar com a seguinte sentença, extraída de 

Almeida (2010, p. 25): “Elas dão à luz, cuidam dos filhos e contribuem com parte do material 

genético”. Não teremos problema, dessa forma, em empregar a palavra “mãe” em uma situação 

correspondente ao modelo exemplificado acima. Por outro lado, no mundo real, há as mães 

adotivas, que não dão à luz nem contribuem com material genético. Dessa forma, notamos que a 

categoria mãe é radial. A mãe prototípica, por sua vez, é aquela que reúne todas as características 

(esperadas ou previstas). Assim, podem ser consideradas mães não prototípicas mulheres que 

apresentem algumas das propriedades anteriormente listadas.  

As categorias radiais, organizadas em torno de protótipos, surgem quando há um 

descompasso entre o MCI (representação simplificada ou idealizada da realidade) e determinada 

situação concreta.     

Tratemos agora das operações de conceptualização. Operações de conceptualização é a 

tradução “pouco elegante”, nas palavras de Almeida (2010, p. 26), mas fiel, da expressão 

“construal operations” (CROFT&CRUSE, 2004 apud ALMEIDA, 2010, p. 26).  

A semântica cognitiva procura explicar o conjunto de informações que denominamos 

“conhecimento de mundo”, uma vez que o significado das unidades linguísticas não será descrito 

plenamente se estas forem vinculadas somente a estruturas que façam parte do nosso 

conhecimento enciclopédico, como frames, MCIs, Eis, etc. Essas estruturas de conhecimento 

podem ser manipuladas através de mecanismos cognitivos específicos.   
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Trataremos, nesta tese, de três processos principais de ajustes focais: metáfora, metonímia 

e mesclagem conceptual.  

Entende-se por ajuste focal, expressão que surgiu na gramática cognitiva de Langacker, 

um conjunto de mecanismos responsáveis pela nossa capacidade de conceptualizar, de maneiras 

diferentes, uma mesma situação. Isso não é uma habilidade apenas linguística, já que podemos, 

conscientemente, controlar nossos mecanismos de atenção, para focalizar o jogador que está 

dominando a bola ou o zagueiro que está cometendo uma falta logo atrás, exemplo extraído de 

Almeida (2010),  que ainda afirma que “Em cada caso, apenas um dos dois lances será focalizado 

– o outro ficará ‘à sombra’, compondo aquela porção mais ou menos distinta do cenário sobre a 

qual não concentramos de fato nossa atenção” (ALMEIDA, 2010, p. 26).  

Essa habilidade de construir cenários alternativos para a mesma situação objetiva ocorre 

também ao se tratar de fenômenos linguísticos. Assim, diversas construções gramaticais 

apresentam a função de oferecer maneiras diferentes para o enquadre de um mesmo cenário. É 

possível essa diferença nas formas ativa e passiva de uma mesma oração. Dessa forma, alternar 

entre as duas construções permite a inversão da proeminência relativa dos seus participantes. Isso 

ocorre no seguinte exemplo, também retirado de Almeida (2010 p. 27): ”O atacante cabeceou a 

bola e a bola foi cabeceada pelo atacante”.  

Os ajustes focais dividem-se em três tipos: os ligados aos mecanismos de seleção, de 

perspectiva e de abstração (LANGACKER, 1987).  Vamos nos ater, nesta tese, a três noções 

relacionadas ao ajuste focal: base/perfil, trajector/marco e alinhamento figura/fundo.  

Para que seja possível se compreender as noções de base e perfil, tomemos, como 

exemplo, os conceitos visuais, como hipotenusa e raio. Para se compreender o conceito de 

hipotenusa, é necessário que se saiba o que é um triângulo retângulo. Da mesma forma, para se 

compreender o conceito de raio, é necessário que se saiba o que é uma circunferência. De acordo 

com Langacker (1987 apud ALMEIDA, 2010, p. 27):  

  

Não há como conceber a ideia de uma hipotenusa sem fazer referência ao 

triângulo retângulo. [...] (o mesmo vale, claro, para o raio em relação à 

circunferência). Nos termos de Langacker, diremos que a área sem destaque, no 

esquema é a base da cena evocada pela palavra “hipotenusa”, ou seja, o domínio 

conceptual pressuposto. Por outro lado, a parte destacada é o perfilamento, que 

corresponde ao conceito que a palavra de fato designa.  
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  Ao deixarmos de falar em “hipotenusa” e mencionarmos o “cateto maior”, por exemplo, 

continuamos a evocar a figura do triângulo retângulo, mas muda o seu perfilamento. Ocorre o 

mesmo processo quando utilizamos sentenças diferentes para descrever uma única cena. Talvez 

nesse caso, o poder explicativo das noções de perfil e base torne-se mais evidente. Langacker 

(1987, p. 332-333 apud ALMEIDA, 2010, p. 27) exemplifica com o problema da escolha do 

sujeito em construções como as seguintes:  

      (3) a. O ladrão abriu a porta com o pé de cabra.  

b. O pé de cabra abriu a porta.  

c. A porta abriu.  

Os autores esclarecem que as três sentenças acima fazem referência a um mesmo frame:  

uma cadeia agentiva cujo fluxo de energia se origina no agente — o ladrão, explícito apenas em 

(3a), passa para o instrumento (pé de cabra) e termina no tema (porta). Apesar de a cena ser a 

mesma, as sentenças constroem o cenário cada uma a sua maneira, quando permitem o 

perfilamento de elementos diferentes ou que elementos fiquem na base.  Passemos agora à figura 

1 retirada de Almeida (2010), referente aos perfilamentos possíveis da cadeia agentiva.    No 

esquema (a), toda a cadeia agentiva é perfilada. Em (b), perfilam-se apenas o instrumento e o 

tema, além da interação energética entre os dois  de maneira que o agente e sua interação com o 

instrumento ficam apenas pressupostos, pertencendo à base. Em (c), por fim, é perfilado somente 

o tema, de modo que todo o restante da cena deverá compor a base.  
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                            Figura 1: Perfilamentos possíveis da cadeia agentiva  

  
                                                Fonte: Almeida (2010, p. 29).  

  Fillmore propõe, em “The case for Case”, uma hierarquia temática para a determinação 

do sujeito: agente >instrumento> tema. Assim, quando houver um agente, ele será o sujeito; se 

não houver agente, o papel de sujeito será desempenhado pelo instrumento; finalmente, na 

ausência de ambos  — agente e instrumento — o tema será o sujeito. A questão fundamental, do 

ponto de vista cognitivista, é a seguinte: O que motiva essa hierarquia? Por que as coisas 

funcionam desse jeito na língua?  

Almeida (2010, p. 30) afirma que:  

  

A resposta de Langacker (1987) é direta: A escolha do sujeito reflete o 

perfilamento de cada cena que, por sua vez, reflete a trajetória do fluxo de 

energia. O único elemento obrigatoriamente perfilado nos três casos é o tema 

presumivelmente porque o fato de a porta abrir pressupõe todo o restante da 

cadeia agentiva (ao passo que o contrário não é verdadeiro).  

  

  O mesmo raciocínio se aplica a (b): do fato de o pé de cabra ter aberto a porta, podemos 

estar certos de que alguém o manipulou. Chegamos, então, à seguinte generalização: “um ponto 

posterior da cadeia agentiva e energética pressupõe os pontos anteriores, mas não vice-versa” 

(ALMEIDA, 2010, p. 30). Podemos, por isso,  perfilar toda a sequência de eventos e também  

desperfilar a cadeia, da esquerda para a direita (na direção do fluxo de energia)  desde que o 

último se mantenha.  

A hierarquia temática de Fillmore (1968), diante do exposto acima, decorre naturalmente 

de propriedades da cena agentiva arquetípica e dos diversos perfilamentos aos quais pode se 

submeter. Resumidamente, a escolha do sujeito é definida pelo seguinte procedimento: “o sujeito 
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corresponderá ao elemento que estiver mais próximo da origem da fonte de energia dentre os 

elementos efetivamente perfilados” (p. 30).  

Em (b) é possível verificar que nessa sentença é perfilada a interação entre o instrumento 

e o tema, deixando o agente na base (pressuposto). Há, entre os dois participantes perfilados, 

diferenças relativas quanto ao grau de saliência, pois pé de cabra é visto como mais proeminente 

que porta. Assim, o primeiro é o trajector e o segundo o marco.  

Almeida destaca que, para Langacker, “[...] o par trajector/marco é uma instanciação 

linguística dos conceitos de figura e fundo, importados da psicologia cognitiva” (ALMEIDA, 

(2010, p. 30). Ainda segundo a autora, sabe-se que, do ponto de vista da percepção, os elementos 

incluídos em um campo visual não contam com um mesmo nível de saliência. Para exemplificar, 

se olharmos pela janela, nossa atenção se concentrará em uma porção estrita da cena (um 

cachorro que abana o rabo, por exemplo). O resto (uma banca de jornal, as pessoas andando e 

etc.) fica subfocalizado. Nesse exemplo, o cachorro é a figura, e o restante compõe o fundo.  

Diversos fenômenos linguísticos têm sido explicados por meio das duplas base/perfil, 

trajector/marco e figura/fundo. Almeida exemplifica com o estudo de Chen (2003) sobre 

inversões no inglês. Para Chen, em usos como “ On my left was Tom Lopez” (À minha esquerda 

estava Tom Lopez) e “Outside the door lay Tom Lopez” (Do lado de fora  está Tom Lopez), é 

possível se notar, intuitivamente, a possibilidade de se direcionar o foco de atenção do ouvinte 

em duas etapas. Almeida (2010, p. 31) afirma que “O constituinte pré-verbal nos leva a destacar 

mentalmente uma determinada região no espaço — respectivamente, a área à minha esquerda e o 

lado de fora de alguma construção”. A autora ressalta que o objetivo final, todavia, é nos induzir 

a focalizar algum elemento dentro de uma região, o qual será designado pelo constituinte como 

pós-verbal (o sujeito sintático de cada uma das sentenças). Assim, essas sentenças dirigem a 

atenção do ouvinte para uma região (fundo), na qual um participante recebe atenção específica 

(figura). O sintagma pré-verbal, em termos linguísticos, corresponde ao marco, enquanto o 

sujeito funciona como trajector. Dessa forma, o marco atua como uma âncora cognitiva, ou seja, 

um ponto de referência útil, na proporção que nos permite restringir o domínio de busca e 

localizar o trajector do enunciado.   

Trataremos, agora, da metáfora (conhecida como uma figura de linguagem desde os 

estudos aristotélicos).  Os mecanismos de descoberta sobre a metáfora estão entre as principais 

descobertas da linguística cognitiva. Almeida (2010, p. 32) cita como importantes trabalhos na 
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área, o de Michael Reddy (1979), o programa de pesquisa de George Lakoff e Mark Johnson 

(LAKOFF&JOHNSON, 2002; LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; LAKOFF & TURNER, 1989;  

LAKOFF & JOHNSON, 1999; LAKOFF & NUÑEZ, 2000). Esses trabalhos consolidaram a 

Teoria da Metáfora Conceptual (TMC).  

Almeida (2010) apresenta a TMC, sublinhando as diferenças entre essa teoria e o conceito 

tradicional de metáfora. Seguiremos os passos da autora, por pensarmos ser bem objetiva e 

didática sua explicação. Os exemplos que serão utilizados, também foram extraídos da obra de 

Almeida.   

A metáfora tende a ser vista pela tradição como um recurso expressivo reservado somente 

a textos especiais, principalmente os literários. A esse respeito, afirma Aristóteles (apud 

ALMEIDA, 2010, p. 33) “A coisa mais importante é, de longe, ter o domínio da metáfora. Só 

isso não pode ser concedido a outro; é a marca do gênio”. Essa visão, todavia, está bem distante 

da cognitivista. A metáfora, para a linguística cognitiva, está grandemente difundida na 

linguagem ordinária. Podemos notar a presença da metáfora nos exemplos que seguem:  

  

(i) "Salvo a grandiloquência de uma cheia / lhe impondo interina outra linguagem,/ um rio 

precisa de muita água em fios / para que todos os poços se enfrasem.” (João Cabral de 

Melo Neto)  

(ii) João entrou em / está em / saiu da depressão.  

(iii) Você precisa levantar a cabeça e seguir em frente.  

(iv) A exposição do palestrante carecia de argumentos sólidos.  

(v) Maria devorou o livro.  

 

Em (i), considerada “a marca do gênio”, ocorre uma metáfora literária. Para Almeida 

(2010, p. 33), “Intuitivamente, a metáfora consiste no emprego  de itens lexicais associados a um 

domínio para fazer referência a um domínio distinto”. Isso ocorre em (i), pois as palavras 

“linguagem” e “enfrasem” são utilizadas na descrição do fenômeno que ocorre com o rio.    

Nos demais exemplos, ocorre o mesmo mecanismo. Em (ii), emprega-se o léxico 

associado a locações físicas para descrever um estado (condição clínica). Em (iii), a superação de 

problemas é referida por palavras que usamos, normalmente, para descrever a continuação de 

uma caminhada. Já em (iv), tratamos argumentos como se fossem objetos físicos. Finalmente, em 

(v), um verbo relacionado à alimentação sugere o grande envolvimento de Maria na leitura de um 

livro.  
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A perspectiva tradicional, como se pode notar, vê a metáfora como um recurso linguístico 

(figura de linguagem). A hipótese cognitivista sustenta, por outro lado, que a metáfora é 

propriedade do pensamento (mais especificamente, um processo cognitivo por meio do qual se 

pode comparar dois domínios e conceptualizar um a partir do outro).  Segundo Almeida (2010, p. 

43), “[...] as expressões linguísticas metafóricas são o reflexo visível de um mecanismo cognitivo 

que consiste em estabelecer uma vinculação conceptual entre domínios distintos”.  

A autora destaca, ainda, que a metáfora, tradicionalmente, tem sido considerada um 

adorno (recurso somente estético) e, por isso, dispensável. Por outro lado, a metáfora, para a 

linguística cognitiva, tem um papel central no sistema conceptual humano, pois tem a função de 

permitir ao falante / ouvinte a concepção e a expressão de ideias abstratas (estado ou superação 

de uma dificuldade, por exemplo) a partir da experiência com entidades ou situações 

ontologicamente mais básicas (que podem ser exemplificadas, de acordo com Almeida, pela ideia 

de locação física ou de deslocamento ao longo de um percurso).  

No que diz respeito ao formalismo, a TMC é bastante simples. Essa teoria conta somente 

com dois instrumentos: domínios conceptuais e projeções entre eles. A ocorrência desses 

domínios se dá sempre em pares. Dessa forma, se voltarmos ao exemplo (ii), podemos notar que 

há o domínio lugar (lugar físico, mais especificamente) e o domínio estado (depressão). Um 

deles, (denominado domínio-fonte), serve de “ponto de partida” para a metáfora, pois oferece 

uma espécie de esquema conceptual básico a partir do qual o outro domínio (denominado 

domínio-alvo) poderá ser entendido. Assim, é possível se compreender a depressão 

(domínioalvo) a partir de características atribuídas às locações físicas (domínio-fonte).  

Para que uma metáfora ocorra, o domínio-fonte deve ser mais básico (familiar) do que o 

domínio-alvo. Essa familiaridade relaciona-se diretamente a sua experiência corpórea. Assim, 

para a gramática cognitivista, compreende-se a noção de “domínio mais básico” do ponto de vista 

experiencial. O domínio-fonte envolve, desse modo, conceitos que podemos apreender 

diretamente, ou seja, por meio da interação sensório-motora do nosso corpo com a realidade. 

Segundo Almeida (2010, p. 34) “Esses conceitos servirão para compor uma espécie de lastro 

conceptual: um conjunto mínimo de noções concretas que poderão ser metaforicamente 

estendidas na direção de noções mais abstratas”.  

Assim, a ponte entre a compreensão e a expressão de noções abstratas e a apreensão de 

conceitos concretos é a metáfora conceptual. A esse respeito, afirma Almeida (2010, p 35), 
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“Nesse sentido, a LC entende que uma porção vasta e significativa do nosso inventário mental de 

conceitos é inerentemente metafórica – o que inclui noções tão  comuns quanto tempo,  raiva, 

moralidade e causa”. Vale lembrar que a metáfora não é um processo primariamente linguístico.   

Passemos, agora, ao estudo da metonímia. Como ocorreu com a metáfora, a metonímia 

também foi tratada como recurso expressivo nos estudos tradicionais. Mas, nos últimos trinta 

anos, passou a ser observada sob uma ótica cognitivista. Segundo Raden & Kövecses (1999, p. 21 

apud ALMEIDA, 2010, p. 35), a metonímia é caracterizada como “um processo cognitivo no 

qual uma entidade conceptual, o veículo, fornece acesso mental a outra entidade conceptual, o 

alvo, dentro de um mesmo modelo cognitivo”. Essa definição pode ser explicada pelos seguintes 

exemplos, retirados de Almeida (2010, p. 36):  

(i) Eles leram Machado de Assis.  

(ii) Precisamos de mais braços para esta obra.  

           (iii) Você já se inscreveu na Maria Lucia?  

           (iv) Os EUA elegeram seu primeiro presidente negro.  

  

Nos exemplos (i) a (iv), como afirma Almeida (2010, p. 36), “[...] as entidades-veículo 

ativadas por "Machado de Assis", "braços", "Maria Lucia" e "EUA" promovem, respectivamente, 

a ativação dos alvos "obras (de Machado de Assis)", "trabalhadores", "curso (da Maria Lucia)" e 

"eleitores (dos EUA)”. Pode-se notar que ocorre, na metonímia, uma relação de contiguidade. A 

interpretação da sentença em (i), por exemplo, evoca um MCI de produção (um modelo cognitivo 

que inclui elementos, como o produtor — autor, o produto (as obras) e o local onde é feito o 

produto). Essa projeção entre duas entidades conceptuais (autor e obras) que se localizam em um 

único espaço semântico, que ocorre em (i), é denominada metonímia.    

A partir do exposto acima, podem-se notar algumas diferenças entre a metáfora e a 

metonímia. Enquanto a metáfora envolve uma projeção entre dois domínios, a metonímia ocorre 

no interior de apenas um domínio ou MCI. Pode-se destacar, ainda, que projeções metafóricas  

permitem a compreensão de conceitos abstratos (que não se pode experimentar diretamente). Por 

sua vez, projeções metonímicas estão envolvidas no direcionamento da atenção, ou seja, por meio 

destas, o conceito mais saliente aponta o caminho mental para outro menos saliente.  

Passemos a tratar da integração conceptual, também denominada mesclagem, que pode 

ser definida como uma operação mental. A descoberta dessa operação remonta a Fauconnier & 

Turner (1996). Como o uso de exemplos facilita sua compreensão, comecemos com o conhecido 
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exemplo do monge budista, o enigma proposto pelo escritor  Arthur Koestler no livro “The Act of 

Creation”, reproduzido em Fauconnier & Turner (2002 apud ALMEIDA, 2010, p. 39):  

  

O enigma exige que o leitor imagine um monge budista que começa a subir uma 

montanha de madrugada e chega ao topo no pôr-do-sol. Ele medita por alguns 

dias até que, numa madrugada, decide descer, atingindo o sopé da montanha no 

pôr-do-sol. Eis a questão: existe algum ponto pelo qual o monge passa 

exatamente na mesma hora em ambos os percursos (a subida e a descida)? A 

resposta é "sim", mas ela talvez não seja imediatamente óbvia. A solução só se 

torna óbvia quando o leitor faz o seguinte exercício mental: imaginar que o 

monge corresponde, na verdade, a duas pessoas diferentes, que fazem percursos 

inversos  enquanto um sobe, o outro desce  e atingem seus respectivos destinos 

ao mesmo tempo. Agora, parece evidente que esses dois monges irão se 

encontrar em algum ponto  e isso resolve o enigma. Esse "ponto de encontro" 

será, precisamente, o local que o monge da história original ocupará, no mesmo 

horário, em suas duas travessias separadas pelos dias de meditação.    

 

 

No exemplo acima, pode-se notar que a subida e a descida do monge ocorrem com alguns 

dias de diferença, contudo as imaginamos simultâneas e feitas por duas pessoas diferentes. Esse 

processo imaginativo de fusão é denominado integração ou mesclagem conceptual. Nele, dois 

cenários distintos se fundem, e ocorre a produção de uma realidade ficcional. A fusão operada no 

espaço mescla possibilita o aparecimento de elementos conceptuais que não estão presentes nos 

dois inputs (estruturas emergentes). Na mescla, graças a essa sequência de eventos mentais, 

emerge um frame novo: duas pessoas percorrendo, em sentidos contrários, o mesmo caminho.     

Alguns enunciados, como diversos estudos têm demonstrado, tratados como metafóricos, 

podem ser mais bem descritos à ideia de mesclagem. Esse fato pode ser notado no exemplo 

seguinte, retirado de Almeida (2010, p. 42): “Aquele cirurgião é um açougueiro”.  

Pode-se pensar, à primeira vista, em descrever a construção do significado por meio de 

projeções metafóricas, que mapeiam propriedades do domínio-fonte “açougueiro” para o 

domínio-alvo “cirurgião”. As projeções metafóricas, como afirmam Grady, Oakley & Colson 

(1999), todavia, não dariam conta de todo o significado que o domínio “açougueiro” carrega, por 

exemplo, da característica de “incompetência”, que pode ser inferida do exemplo em estudo. 

Pode-se notar, ainda, seguindo esse raciocínio, que a ideia de incompetência não faz parte do 

domínio-fonte nem do domínio-alvo e, por isso, não pode ser explicada como metáfora 

conceptual. Pode-se afirmar também que a TMC não prevê mecanismos que explorem o 

surgimento de novos sentidos não especificados anteriormente. A TIC, por outro lado, possibilita 
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o aparecimento desses sentidos, graças à noção de estrutura emergente. A fusão de dois cenários 

cria um terceiro espaço parcialmente independente, capaz de incluir informações exclusivas  

(espaço mescla), onde estará a ideia de “incompetência”.   

O capítulo seguinte é dedicado à dêixis, nosso objeto de estudo.  
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  3. O FENÔMENO EM INVESTIGAÇÃO: DÊIXIS  

O fenômeno da dêixis foi estudado por diversas correntes linguísticas, entre elas a 

Linguística Textual, a Pragmática e a Linguística Cognitiva. A etimologia e o significado do 

termo é praticamente o mesmo para os autores estudados, com pequenas variações.   

Fonseca (1996) ressalta que a respeito da história do conceito de dêixis, vale lembrar que, 

apesar de esse termo ser usado de forma metalinguística (na descrição das línguas desde a 

antiguidade), o termo foi usado pela primeira vez pelos gramáticos gregos, somente mais tarde o 

termo "dêixis" passou a ocupar a posição que ocupa atualmente na teoria linguística.  

Vale ressaltar, ainda, que em uma primeira acepção, que é próxima do seu sentido 

etimológico, o termo dêixis, de origem grega, tem o sentido de digitação, mostração. Esse termo, 

usado no âmbito da descrição gramatical, refere-se a uma mostração de caráter verbal, o "gesto 

verbal" de apontar, que chama atenção, por exemplo, para um elemento do contexto evidente pela 

sua proximidade: “Quero este”.   

Essa noção de dêixis foi consagrada pela gramática tradicional como definição dos 

demonstrativos (tradução latina do termo grego que prevaleceu na terminologia gramatical).  

O alargamento do conceito de dêixis começou a se processar com Karl Bühler, primeiro 

linguista a atribuir ao fenômeno da dêixis uma importância central no funcionamento da 

linguagem verbal (BÜHLER, 1934).   

O pesquisador explica duas implicações bastante fecundas do conceito de mostração 

verbal: a de campo mostrativo e a de marco de referência egocêntrico. Esse campo se desenha à 

volta de um "centro" (origo), na expressão de Bühler, constituído pelo sujeito falante e por suas 

coordenadas espacio-temporais (“eu-aqui-agora”).  

Um campo mostrativo não é de natureza física, mas linguística, já que só pode ser gerado 

a partir de um ato de fala. Fonseca (1996) esclarece que Bühler analisa a reprodutividade, na 

linguagem verbal, dessa noção de campo mostrativo e considera que para além do campo 

mostrativo situacional também são utilizados, na linguagem verbal, um campo mostrativo textual 

e um campo mostrativo imaginário.   

Depois desse conceito mais restrito de dêixis como mostração, passa-se, paulatinamente, a 

um conceito mais amplo de dêixis como referenciação, segundo Carvalho (1973 apud 

FONSECA, 1996, p. 438):  
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 [...] Para que a dêixis funcione [...] é imprescindível que exista um termo ou 

ponto de referência [...]: esse termo ou baliza referencial é a pessoa do próprio 

sujeito que fala, no momento em que fala e em que, apontando ou chamando a 

atenção para si próprio, se designa como eu.  

  

Herculano de Carvalho, o introdutor dos termos "dêixis" e "dêictico" na terminologia 

metalinguística portuguesa, destaca que a mostração verbal é sempre, antes de mais nada, a 

mostração verbal do sujeito realizada pelo próprio sujeito. Dessa forma, a noção fundamental de 

sui-referencialidade da enunciação é alargada pela dêixis como da memória de longo prazo. A 

dêixis, como ressalta Cavalcante (2005), é um fenômeno subjetivo por excelência.  

É importante destacar, principalmente em textos literários, o uso de pronomes 

demonstrativos como dêiticos. Ocorre, no uso insólito do demonstrativo, uma imposição 

cognitiva, psicológica ou memorial do referente nas representações mentais do locutor. Essa 

situação denomina-se dêixis “in absentia” ou dêixis memorial (CAVALCANTE, 2003, p. 144). 

Os conceitos de intersubjetividade e subjetividade são muito importantes no estudo da 

dêixis. A condição experiencial mais básica compartilhada por locutor e interlocutor é o ato de 

desempenharem esses papéis. Ao falar, assumem, no ato verbal, o estatuto de participantes, 

representados pelos dêiticos "eu" e "tu", instituem-se como centro de um sistema de coordenadas 

espacio-temporais que geram a possibilidade de referência. As operações de referenciação que 

possibilitam a significação e que constituem a base do funcion 

amento da dêixis se realizam a partir desse sistema de coordenadas eu / tu,   aqui-agora da 

enunciação.  

Para Fonseca (1996), "O funcionamento dos deícticos ilustra a dependência do contexto 

das línguas no seu grau mais liminar, isto é, ao nível da incorporação e utilização significativa 

pela linguagem, das próprias circunstâncias criadas pela realização de um acto verbal” (p. 439). 

Dessa forma, uma característica definidora dos dêiticos é a sui-referencialidade: são signos que 

adquirem significação mediante a referência a sua própria enunciação: “eu" significa "quem diz", 

"eu no momento em que diz”. Todo falante, ao dizer "eu", institui a sua própria existência, a de 

um "Tu” e a da linguagem, que é designada por Benveniste como subjetividade e coincide com a 

capacidade de processar a ancoragem enunciativa (referenciação às coordenadas da enunciação), 

uma operação cognitiva fundamental (BENVENISTE, 1966, p. 260 apud FONSECA, 1996, p. 

439).  
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A referenciação (que costuma ser designada como egocêntrica) esquece a inseparabilidade 

eu / tu no centro da instância enunciativa. Institui, assim, a possibilidade de uma referenciação 

centrada no ato de enunciação. A subjetividade implica, portanto, a intersubjetividade, que é 

indispensável à efetivação da comunicação e à possibilidade de referência.   

Os dêiticos “eu” e “tu” representam, na estrutura formal das línguas, a inscrição de sua 

natureza dialógica. Dessa forma, segundo Flores & Teixeira (2005, p. 34), “A intersubjetividade 

está para a linguagem assim como a subjetividade está para a língua”. A linguagem é, desse 

modo, condição de existência do homem; sendo, assim, sempre referida ao outro, isto é, na 

linguagem se tem a intersubjetividade como condição da subjetividade, ideia também expressa 

por Fonseca (1996) anteriormente, ainda com base em Benveniste.   

Segundo Moraes (2013, p. 30-31), “Para que seja possível se compreender os dêiticos é 

necessário que haja a explicitação na situação comunicativa em que estes são empregados”. A 

dêixis é utilizada para "mostrar" algo, por isso esse termo significa "apontar para algo". A mesma 

ideia a respeito do conceito de dêixis é compartilhada por Fonseca (1996, p. 437) quando afirma 

que "Pelo seu sentido etimológico, o termo dêixis está relacionado com o gesto de apontar: um 

gesto, um fazer, que, pressupondo uma situação de comunicação face a face e uma 

intencionalidade significativa comum a dois sujeitos, se situa a meio caminho do dizer". Ainda 

segundo a autora, "Prefigurando o carácter corporal e individual do dizer (a voz tal como o gesto, 

parte de um corpo e prolonga-o), o gesto de apontar patenteia a inseparabilidade entre fazer e 

dizer, que num sentido mais amplo, é posta em relevo pela pragmática” (p. 437).  

 A dêixis é definida como a forma de ativação semântica em elementos presentes em 

contextos compartilhados pelos participantes em um ato verbal. Dessa forma, esse fenômeno 

constitui o modo como está gramaticalizada a inseparabilidade entre a linguagem e o contexto. O 

fato de existir um grande número de termos com função dêitica na estrutura formal das línguas 

implica a formação de um conjunto designado por Benveniste como "dispositivo formal da 

enunciação" (BENVENISTE, 1989).  

Para Benveniste (1989, p. 82), entende-se como enunciação "[...] este colocar em 

funcionamento a língua por um ato individual de utilização”. É possível, assim, se fazer a 

separação entre o ato (objeto de estudo da linguística da enunciação) e o produto (o discurso). 

Esse ato, segundo Flores & Teixeira (2005, p. 35-36), “[...] é o próprio fato de o locutor 

relacionar-se com a língua com base em determinadas formas linguísticas da enunciação que 
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marcam essa relação. Enunciar é transformar individualmente a língua mera virtualidade  em 

discurso”.  

A semantização da língua se dá nessa passagem. A enunciação, vista desse prisma, é 

produto de um ato de apropriação da língua pelo locutor, que, a partir do aparelho formal da 

enunciação, tem como parâmetro um locutor e um alocutário. É a alocução que instaura o outro 

no emprego da língua.  

O objeto desta pesquisa são os dêiticos de lugar, mas deve-se ressaltar que existem 

diversos tipos de dêixis, que se diferenciam de acordo com o tipo de contexto compartilhado que 

viabiliza a mostração. Fonseca (1996) afirma que, segundo Bühler (1934), "[...] é pertinente 

distinguir [...] três modalidades de dêixis: dêixis indicial, dêixis textual, dêixis transposta (na 

terminologia buhleriana, "deixis ad óculos", "anáfora" e "deixis em fantasma", respectivamente)” 

(p. 440). Mostraremos, a seguir, a definição dos diversos tipos de dêixis e, logo após, falaremos 

com maior aprofundamento sobre os dêiticos de lugar, nosso objeto de estudo.   

Comecemos pela dêixis indicial, em que o contexto compartilhado é a situação de 

enunciação. A possibilidade de mostração se apoia em uma evidência dêitica, isto é, no contexto 

situacional daquilo para que se aponta. A dêixis indicial é também designada por referência 

exofórica, mas tal denominação não é totalmente correta, pois o contexto situacional, constituído 

a partir de um ato verbal, não é exterior à linguagem.  

Na dêixis textual (ou discursiva), os dêiticos desempenham uma função de referenciação 

endofórica, já que apontam para os segmentos discursivos que precedem ou seguem o signo 

dêitico no todo textual em que se integra. A função mostrativa dos dêiticos se realiza, nesse 

espaço textual, como anáfora (se há remissão a uma pré-informação) e como catáfora (se há 

remissão a uma pós-informação). Fonseca (1996) afirma que na dêixis textual é utilizada 

significativamente a dimensão  espacial do texto, dimensão inerente ao caráter temporalmente 

extenso e linear da linguagem verbal que, no caso do texto escrito, se concretiza como dimensão 

espacial concreta (linhas, páginas, capítulos, etc.). Esse tipo de dêixis desempenha um papel 

fundamental na construção do texto. O uso dos dêiticos é, inclusive, uma das marcas formais da 

coesão textual. Destaca-se, a esse respeito, a análise de Weinrich (1971) sobre a função textual 

dos artigos (definidos, anafóricos e indefinidos, catafóricos).  

Na dêixis transposta (ou projetada), não há qualquer evidência real que viabilize o ato de 

mostrar. Esse tipo de dêixis se torna possível porque há uma "evidência mental”, compartilhada 



48  

   

por locutor e interlocutor, utilizando, assim, dados presentes na sua memória mediata (de longo 

prazo), que ele supõe constituir a memória compartilhada pelo interlocutor. O locutor, desse 

modo, constrói ou imagina determinada situação diferente daquela em que estão inseridos. 

Propõe desse modo, ao interlocutor, uma transposição para essa situação imaginada. Nesse caso, 

o contexto compartilhado utilizado é a memória comum. Essa modalidade de dêixis ilustra a 

possibilidade de criação, pela linguagem (na narração, nomeadamente) do seu próprio contexto 

referencial.  

 Quanto aos componentes do contexto ativados semanticamente pelo uso dos dêiticos, se 

distinguem, principalmente, três tipos de dêixis: pessoal, espacial e temporal, relacionados, 

respectivamente, a cada um dos polos da tríade que forma as coordenadas enunciativas 

(eu/tuaqui-agora). Há ainda a dêixis circunstancial (denominada também nocional ou modal), que 

se relaciona à possibilidade de ativação semântica de outros elementos do contexto e que pode ser 

efetuada a partir da utilização do dêitico genérico "assim".  

De fato, para Fillmore, dêixis é um nome dado às propriedades formais de enunciados que 

são interpretados por determinados tipos de conhecimento e de aspectos do ato da comunicação, 

em uma dada situação comunicativa, em que se incluem: (1) a identidade dos interlocutores, 

coberta pelo termo dêixis de pessoa; (2) o lugar, ou lugares, em que os indivíduos  estão locados, 

para os quais se tem o termo dêixis de lugar; (3) o tempo em que o ato de comunicação se situa: 

nesse caso é necessário distinguir o tempo em que a mensagem é enviada e o tempo em que a 

mensagem é recebida, que,  juntos, recebem a denominação de dêixis de tempo; (4) a matriz de 

material linguístico em que o enunciado tem um   papel, isto é, as partes precedente e a seguinte 

do discurso, que remetem à dêixis discursiva; (5) as relações sociais que envolvem os 

participantes do ato de comunicação, que determinam, por exemplo, a escolha de tratamento 

honorífico ou polido ou íntimo, etc., que se agrupam sob o rótulo de dêixis social (FILLMORE 

1971; 1997).   

A dêixis pessoal se refere à função dos signos dêiticos que indiciam o estatuto de 

participante em um ato verbal. O estatuto de participante é instituído pelos pronomes pessoais eu 

e tu e pelo pronome pessoal ele, que institui o estatuto de não participante. Esse pensamento é 

compartilhado por Benveniste quando o linguista opõe as categorias de pessoa e não pessoa 

(BENVENISTE, 1966). Segundo Fonseca (1996, p. 439):  
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 A dêixis pessoal constitui o cerne do que Benveniste designa como 

subjetividade da linguagem, usando o termo num sentido técnico que não se 

pode confundir com o sentido corrente da palavra: "EU" e "TU" não têm como 

referente a individualidade de alguém, mas apenas o seu estatuto de participante 

num acto verbal.  

  

Além dos pronomes pessoais, fazem parte da dêixis pessoal os possessivos, a flexão 

verbal e os vocativos. Também podem ser representativas desse tipo de dêixis certas formas de 

referência aos participantes do ato de enunciação, através das formas de tratamento (você, o 

senhor, excelência, etc.). Exemplos como os citados, que foram designados por Fillmore como 

dêixis social, indiciam a relação hierárquica estabelecida entre os participantes de um ato de 

enunciação. A dêixis pessoal está presente em todos os outros tipos de dêixis, já que todos 

implicam uma referenciação relativa aos participantes no ato de enunciação.  

Na dêixis espacial, também denominada dêixis de lugar (como ocorre neste estudo, por 

razões que explicitaremos mais adiante), a noção dêitica de espaço é gramaticalizada em relação 

ao advérbio aqui enunciativo. São dêiticos espaciais os demonstrativos, os advérbios de lugar e 

alguns lexemas (verbos de movimento: ir, vir, trazer, levar).   

Os dêiticos espaciais gramaticalizam uma maior ou menor relação de proximidade em 

relação ao lugar que o locutor ocupa. Há, tanto no paradigma dos demonstrativos quanto no dos 

advérbios de lugar, ainda as formas “este”,  “isto”, que indicam a proximidade em relação ao 

interlocutor. Vários linguistas compartilham dessa ideia a respeito da dêixis, entre os quais 

destaca-se Émile Benveniste.  

Denomina-se temporal a dêixis que diz respeito ao momento da enunciação agora, como 

marco de referência para a localização temporal. O tempo, como concebido pela linguagem, é de 

natureza dêitica, já que presente, passado e futuro não são noções absolutas, mas em relação ao 

momento da enunciação. São dêiticos temporais os advérbios temporais hoje, ontem, amanhã e 

tempos verbais sou /estou, era/estava, serei /estarei. A interpretação dos dêiticos pressupõe uma 

identificação pragmática prévia do momento de enunciação.  

De acordo com Fonseca (1996, p. 443), "É imprescindível tomar em conta a função 

deíctica dos tempos verbais  que se realiza quer como referência ao AGORA enunciativo quer 

como dêixis temporal transposta (referência a um marco temporal alternativo)". Ocorre ainda a 

dêixis circunstancial, expressa pelo dêitico plurivalente "assim".  
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A dêixis, atualmente, se apresenta como um estatuto linguístico. Esse fenômeno passou a 

ser estudado, para a linguística moderna, a partir de palavras que encerram conteúdos 

demonstrativos ou de localização. De acordo com Lavarda & Bidarra (2007, p. 313), "os dêiticos 

se identificam como os elementos linguísticos que mais claramente mostram a presença do 

emissor no enunciado, realizada numa situação definida pelas coordenadas espaciais e 

temporais”. Os autores ressaltam que Bühler, em "Teoria da Linguagem", descreve os dêiticos 

como "sinais que designam, mostrando e não conceituando".  

Desse modo, a dêixis pode ser compreendida como fazendo parte importante da 

linguagem (já que pode ser vista tanto em textos orais quanto em textos escritos), constituindo a 

própria experiência, onde o vivido se apresenta recortado em unidades (signos) que, 

necessariamente, passam pelos filtros imanentes que são as organizações perceptivas e 

linguísticas (LAVARDA & BIDARRA, 2007, p. 314).  

Vale destacar que, para Lavarda&Bidarra (2007, p. 314):  

  

apesar de o fenômeno da dêixis dar grande agilidade às línguas naturais, as 

frases com tais elementos só podem ser interpretadas se conectadas com as 

devidas situações de fala, podendo as informações variar de acordo com cada 

uma delas [...]. O ambiente referencial criado pela dêixis [...] permite a 

localização e a identificação de pessoas, objetos e eventos (processos e 

atividades de que se fala), atuando tanto na mente de quem fala quanto na 

daquele que ouve.  

  

  

Cumpre ressaltar, ainda, que, para os autores, nos artifícios que ligam uma expressão com 

seu contexto espacial, temporal ou pessoal, sempre está presente a dêixis referencial.  

Segundo Ilari & Geraldi (2000 apud LAVARDA & BIDARRA, 2007, p. 314), "os 

demonstrativos, os pronomes pessoais e os tempos dos verbos são exemplos sempre lembrados 

de ocorrências dêiticas, mas a dêixis é um fenômeno bem mais comum e amplo do que o uso 

dessas formas".  

De modo geral, nas línguas, os pronomes “eu”  e “tu”  são os principais paradigmas da 

dêixis. Junto com esses, porém, se encontram também os advérbios “aqui”, “agora” e outros 

termos que delimitam a instância espacial e temporal, coextensiva e contemporânea ao  “ego”. 

“Eu”, “aqui”, “agora”  identificam o falante, o local e o momento da fala. Essa noção linguística e 

pragmática de dêixis é levada em consideração por vários autores, entre eles, Benveniste, Ilari e 
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Geraldi e Maingueneau. Benveniste (1976 apud LAVARDA & BIDARRA, 2007, p. 315) afirma 

que:  

  

o demonstrativo, com o seu caráter sempre único e particular, desprovido de 

referência material, é um caso de conversão da linguagem em discurso, 

caracterizado por referências internas, na qual o uso do eu se enuncia como 

locutor, dirigido a um tu que também, como o primeiro, deve estar presente no 

momento da enunciação.  

  

Vale destacar a oposição dêitica, identificada por pares como trazer/levar, confirmada nos 

estudos de Apothéloz, Maingueneau e Ilari. Nessa situação, o enunciador se coloca no centro da 

cena para a qual tudo converge. Desse modo, a compreensão dos dêiticos depende da articulação 

com os não dêiticos.  

Para Apothéloz (2003), o falante apresenta tendência a  usar com frequência 

alternadamente  dêiticos e não-dêiticos que, embora levem à interpretação a um mesmo ponto do 

que é dito, diferem no que diz respeito ao ponto de vista de seu funcionamento. O autor afirma 

que alternar dêitico com anáfora, para exemplificar, numa mesma situação de fala, é muito 

comum, principalmente na aquisição de uma segunda língua.  

Há dêixis, para Apothéloz, quando a expressão tem por objetivo deslocar o campo de 

atenção para um referente: o foco não está no significado. É necessário, então, que o meio 

utilizado para identificar o referente se apoie nos parâmetros de tempo, lugar e pessoa da situação 

de enunciação. No caso de anáfora, a expressão coloca o referente como foco da atenção. A partir 

dos trechos estudados acima, podemos afirmar, então, que Apothéloz não  considera dêixis como 

anáfora. O autor explica que quando ocorre dêixis, a expressão tem como objetivo deslocar o 

campo de atenção para um referente. Na dêixis, o foco não está no significado. Assim, o meio 

utilizado para a identificação do referente se apoia em parâmetros de tempo, lugar e pessoa da 

enunciação. Por outro lado, ocorre anáfora quando o referente é colocado como foco de atenção 

pela expressão.    

Para Apothéloz, existem três tipos de dêixis: Dêixis situacional (o momento da 

enunciação em que os demonstrativos podem estar presentes); dêixis textual (usada para se referir 

a segmentos, a lugares e a momentos no próprio texto, que se caracteriza pelo uso de expressões 

indiciais, como: mais acima, aqui, no próximo capítulo, etc., com função metatextual); dêixis da 

memória (situação em que o emprego do demonstrativo revela que a representação discursiva do 
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enunciador e a recepção do destinatário não acontecem no mesmo instante). O referente, assim, é 

evocado no próprio texto, dando, ao destinatário, a impressão de ter acesso imediato ao estado 

cognitivo da enunciação.  

Para Folly (2012), o escopo teórico no qual se insere a dêixis não é definido, já que seria 

algo entre a semântica e a pragmática. Segundo a autora (2012, p. 2-3), “Dêixis, do grego 

‘apontar’, ‘indicar’, é a palavra que indica o processo pelo qual certas expressões linguísticas 

remetem (‘apontam’) ao contexto de uso da linguagem e somente em referência a ele constroem o 

seu significado”.   

Expressões dêiticas prototípicas incluem os pronomes demonstrativos; os pronomes 

pessoais de primeira e segunda pessoas; certos advérbios de tempo e lugar, como "agora" e 

"aqui"; os tempos verbais e alguns tipos de verbos, como "vir", "ir", "'levar", "trazer", "ir buscar" 

(MARMARIDOU, 2000, p. 65). Essas expressões, também chamadas de indiciais, sinalizam para 

elementos do contexto, em relação a certos aspectos, as pessoas do discurso, o tempo, o lugar, a 

posição social desses participantes no evento de fala e também a organização do próprio discurso. 

Como há falta de teorias e esquemas de análise adequados para descrever a dêixis, as categorias 

propostas são provisórias (LEVINSON, 2007). Dessa forma, temos uma divisão da dêixis como 

dêixis pessoal, de tempo, de lugar, social e de discurso ou textual. Apesar de haver mais de uma 

proposta classificatória (algumas incluindo a dêixis de empatia, a dêixis perceptual, a dêixis 

delivery, por exemplo), aquelas categorias são as mais comumente citadas, com alguma 

proeminência para as três primeiras.  

A despeito de não haver ainda uma análise mais aprofundada sobre a dêixis, 

especificamente no que se refere à distinção entre esse fenômeno e alguns outros,  como a 

anáfora, por exemplo, ressalte-se que algumas tentativas têm sido feitas para descrever o uso de 

expressões dêiticas e suas implicações no estudo do significado. Principalmente, já se tem 

demonstrado a incapacidade da semântica vericondicional para dar conta do fenômeno dêitico. 

Como diz Levinson (1983), a análise dêitica deve habitar, pelo menos, a fronteira entre os 

campos da semântica e da pragmática, já que, embora relacionando a estrutura das línguas com o 

contexto em que elas são usadas, objeto de estudo pragmático,  "as muitas facetas da dêixis são 

tão difundidas nas línguas naturais e tão profundamente gramaticalizadas, que é difícil pensar 

nelas como outra coisa que não uma parte essencial da semântica” (LEVINSON, 1983, p. 66). 

Têm-se, assim, uma tensão quando se trata de delimitar o campo de estudos que deveria se 
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ocupar da dêixis. O fenômeno da dêixis, segundo Levinson, talvez seja a maior evidência da 

contribuição do contexto para a interpretação completa de uma enunciação, sendo essa uma 

característica que os estudos linguísticos sempre admitiram, mas que também atribuiu 

marginalidade à dêixis, por dificultar o trabalho dos analistas da linguagem. A descrição de algo 

cuja dependência do contexto não pode ser ignorada nem corretamente explicada mantém a 

análise incompleta.  

É importante ressaltar a noção de ponto de vista, citada por Levinson e Fillmore, na obra  

Pragmatics, ainda sob a ótica da Pragmática. Segundo os autores, como ponto de vista se entende 

“processo em que há troca de centro dêitico” (FERREIRA, 2006, p. 36). Para se entender a 

transferência do centro dêitico, Levinson, então, descreve um esquema figurativo de como se 

visualizaria a dêixis, que transcrevemos a seguir:   

  

um espaço de quatro dimensões, composto por três dimensões de espaço e uma 

de tempo; o falante está no centro e irradia-se a partir dele um número de 

círculos concêntricos que distinguem zonas diferentes de proximidade espacial. 

Através do falante passa uma ‘linha do tempo’ em que eventos são organizados 

entre passado e futuro, e o discurso do qual o falante participa se dá nessa linha 

do tempo. (FERREIRA, 2006, p. 14)  

  

Levinson (1983, p. 66) trata ainda de diferentes usos de expressões dêiticas, as quais 

define como “unidades linguísticas ou morfemas que têm uso dêitico como básico ou central”, os 

protótipos da categoria que também podem, segundo Marmaridou (2000), ter usos não dêiticos.  

 Levinson apresenta, na discussão a respeito dos tipos dêiticos, as características desse 

fenômeno. O autor afirma que “[...] a teoria vigente não oferece uma explicação adequada que 

abarque todas as exceções”. Existem, dessa forma, usos canônicos e variantes desses usos.  

Apresentando como exemplo o pronome dêitico “nós”, Levinson (1983 apud FERREIRA, 2006, 

p. 37) explica que:    

  

[...] este pronome pode ser inclusivo canônico, mas pode também excluir o 

ouvinte, quando se refere a um grupo do qual somente o falante participa.  Em 

relação ao tempo, a relação canônica é a de equivalência entre CT (Tempo de 

Codificação) e RT (Tempo de Recepção) e são considerados ‘complexidades’ 

casos como cartas ou programas gravados: deve-se decidir entre manter o centro 

dêitico no falante ou projetá-lo ao destinatário e RT (além de algumas 

expressões, como hoje, poderem incluir CT e ou RT, dependendo da ‘porção’ do 

dia a qual se faz referência.   
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A expressão “aqui” é um exemplo canônico de  dêixis espacial, que inclui  a localização 

do falante em CT.  

 

3.1 A DÊIXIS NA VISÃO COGNITIVISTA  

A dêixis é um entre os vários temas de estudo da Gramática Cognitiva (LANGACKER, 

2002). Por expressão dêitica, entende-se aquela que inclui o evento de fala e suas circunstâncias 

em seu âmbito, sendo aquela que aponta para esse evento. Assim, elementos de ligação ao evento 

de fala são dêiticos por natureza, já que especificam uma relação entre alguma faceta do evento 

de fala e o perfilamento de um nominal (SN) ou de um processo.  

Langacker afirma que “Nem toda expressão dêitica, contudo, serve à função de um evento 

de fala, sendo criterial para a formação de uma oração nominal ou finita” (LANGACKER, 2002, 

p. 8, tradução nossa)  

O autor exemplifica com o advérbio “agora” (“now”, em inglês), que é dêitico porque faz 

referência ao tempo de fala, mas uma oração não corresponde a um processo finito somente por 

sua presença; o autor destaca a ocorrência de “agora” como um complemento infinitivo: “Ela 

gostaria de estar aqui agora”.     

Podemos classificar as expressões dêiticas de várias maneiras. A natureza do perfilamento 

é uma base para a classificação, já que um elemento dêitico pode traçar o perfil de uma coisa ou 

de uma relação.  

Podemos considerar, por exemplo, “ontem”, que tanto tem função nominal quanto 

adverbial na Figura 2. O significado nominal (“Ontem foi agradável”) é descrito em 2(a) e  evoca 

a concepção de uma sequência de dias que se prolonga ao longo do tempo (t) e perfila (designa) o 

dia imediatamente antes do evento de fala (G).  

  

                                        FIGURA 2 - Ontem (yesterday) e o evento de fala  

  
                                                 Fonte: Langacker (2002, p. 9).   
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Por outro lado, como o autor explica, quando "ontem" é usado como adverbial (Ele 

chegou ontem), valor esboçado na Figura 2 (b), evoca essencialmente o mesmo conteúdo 

conceptual de sua utilização nominal, mas perfila a relação entre um evento (por exemplo, Ele 

chegou) e o dia em questão (ontem), que, respectivamente, servem como trajector e marco. 

Observe-se, entretanto, que ontem é dêitico em qualquer dos casos, em virtude de invocar o 

evento de fala (G) como um ponto de referência.  

Diferentemente, uma expressão que não evoca o evento de fala e suas circunstâncias não é 

dêitica. Um substantivo simples ou um verbo, considerados isoladamente, como “cão” e “saltar”, 

por exemplo, tem esse caráter. Assim, o evento de fala se enquadra no âmbito de expressões 

como ontem, mas, nesse caso, permanece implícito e não saliente, servindo apenas como um 

ponto de referência, fora do palco. Segundo Langacker (2002, p. 9):   

  

O evento de fala pode, todavia, ser colocado “no palco” como foco específico de 

atenção: uma das opções é algumas facetas do evento de fala serem apontadas 

como o perfilamento de uma expressão nominal, como, por exemplo, os 

pronomes eu e você, assim como aqui e agora em seus usos nominais. Uma 

segunda opção é um elemento do evento de fala funcionar como um dos 

participantes focais em uma expressão relacional (por exemplo, como trajector 

ou marco (tradução nossa).    

   

Uma nova concepção do fenômeno da dêixis, de acordo com Ferreira (2006, p. 38-39), é 

proposta por Marmaridou (2000) em Pragmatic Meanings and Cognition, a partir de uma 

abordagem experiencialista e cognitivista ampliando, assim, a teoria tradicional.  

Marmaridou postula uma nova abordagem para dar conta dos aspectos cognitivos e 

sociais da dêixis. Propõe, para isso, que se conceptualize a dêixis em um MCI (Modelo Cognitivo 

Idealizado), que se baseia no ato de apontar, essencialmente, e de ser responsável pela estrutura  

prototípica da categoria. Segundo Ferreira (2006, p. 41):  

  

Esse MCI é estruturado por um esquema imagético de centro x periferia, que 

explica o egocentrismo da categoria e também relações de distância entre o 

centro dêitico e o objeto da dêixis; e também por uma rede de metáforas 

conceptuais que vão explicar a ligação que a autora propõe entre dêixis pessoal e 

social e entre dêixis de espaço, tempo e discurso.  
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Ainda segundo a autora, O MCI dêitico proposto envolve o ato linguístico de apontar uma 

entidade no espaço executado por um falante e dirigido a um destinatário. Assim, uma expressão 

dêitica constrói um espaço mental em que o falante e o destinatário estão presentes num dado 

espaço de tempo, isto é, o uso da expressão envolve a conceptualização do centro dêitico. A 

estrutura proposicional desse MCI é formada por um agente, o falante, que chama a atenção do 

ouvinte (paciente) para uma entidade, que se relaciona espacialmente com o falante. Ferreira 

(2006, p. 41-42) explica que “Essa concepção leva ao esquema imagético de centro x periferia, o 

qual é baseado na experiência humana de ter um corpo com um centro (o tronco) e periferias, 

sendo que a parte central é mais importante porque as periferias dependem dela”, como veremos 

na seção sobre esquemas imagéticos, mais adiante. Em função das noções de centro e periferia, a 

perspectiva perceptual humana ocasiona também um esquema de proximidade X distância. Em 

consequência, os elementos estruturais desse esquema imagético são um domínio espacial, um 

centro e uma periferia: o centro é o falante e as periferias são os objetos da dêixis,  entidade 

referenciada e interlocutores,  e ambos são conceptualizados como entidades no espaço. O uso 

mais prototípico da dêixis, para a autora, é dado pelo uso de um termo que garanta esse esquema 

imagético em sua forma mais ideal.  

Também fazem parte da estrutura do MCI dêitico proposto por Marmaridou as projeções 

metafóricas. Entende-se por metáfora conceptual o envolvimento entre dois domínios. Nesse tipo 

de metáfora, um domínio abstrato (denominado alvo) é compreendido nos termos de um domínio 

(denominado fonte), que estrutura o domínio-alvo, preservando sua configuração. Segundo 

Ferreira (2006, p. 42),  “Umas das contribuições mais significativas das projeções metafóricas ao 

estudo da estrutura da dêixis é o entendimento de parâmetros sociais de um evento comunicativo 

em termos de espaço físico”. Ainda segundo a autora:  

  

A estrutura cognitiva do espaço social é entendida em relação ao esquema 

imagético descrito e à projeção metafórica: o entendimento do espaço 

possibilitado pela distinção centro versus periferia é transportado 

metaforicamente, proporcionando aos humanos um entendimento social baseado 

em noções de proximidade ou distância espacial  esquema imagético 

estruturando conceito abstrato (FERREIRA, 2006, p. 43).   

  

A compreensão do tempo como espaço e do discurso como espaço e tempo é outra 

contribuição importante em termos de projeção metafórica. Marmaridou propõe que se entenda a 
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dêixis de tempo como dêixis de espaço nos termos de um esquema imagético de ordem linear e 

suas metáforas temporais. O tempo, nesse contexto, é definido como “[...] um objeto que se move 

linearmente em direção ao observador/falante/centro dêitico; da mesma maneira, o observador se 

move pela linha do tempo; quando o observador e o tempo se encontram, é agora”. A dêixis de 

discurso, por outro lado, é compreendida nos moldes de um esquema imagético de parte/todo, 

que estrutura a projeção metafórica de lugar (e tempo) em discurso. Esse esquema surge a partir 

da experiência corpórea que o ser humano tem de si mesmo como um todo formado por partes. 

Dessa forma, entende-se o discurso como uma entidade (todo) no espaço, cujas partes são 

organizadas conforme o esquema de ordem linear, ou seja, o falante se move em direção a uma 

parte do discurso, ou vice-versa
3
.  

A dêixis permite que os sujeitos estabeleçam um ponto de referência no discurso ou no 

texto a partir de relações temporais, espaciais, sociais e discursivas. Esse fenômeno funciona 

como uma âncora dimensional. Qualquer forma linguística usada para atingir este "apontar" é 

denominada uma expressão dêitica. Expressões dêiticas são chamadas algumas vezes indexicais. 

Elas estão entre as primeiras formas faladas por crianças muito pequenas e podem ser usadas para 

indicar pessoas via dêixis pessoal ("mim", "ti",), ou localização via dêixis espacial ("aqui", "lá"), 

ou tempo via dêixis temporal ("agora", "então"). “Todas estas expressões dependem, para sua 

interpretação, de o falante e seu ouvinte compartilharem o mesmo contexto” (YULE, 1996, p. 9, 

tradução nossa).   

Segundo Marmaridou (2000 apud FRAGOSO, 2003),  o fenômeno da dêixis é 

considerado uma reflexão linguística da relação entre linguagem e contexto. Tais expressões 

referem-se a certos aspectos que ocorrem no evento de fala e que não podem ser interpretados 

sem o parâmetro do contexto.  

Vale ressaltar que, para Marmaridou (2000), a dêixis ancora-se às origens da linguagem 

na experiência corporal dos humanos com o seu ambiente. A linguagem humana, dessa forma, se 

baseia sinestesicamente na interação homem/natureza, tendo sua razão de ser na interação face a 

face, ou seja, na relação interpessoal. Desse modo, há, subjacentes às estruturas externas que 

configuram ocorrências dêiticas, estruturas internas correspondentes denominadas Modelos 

                                                 
3
 A visão de Levinson é funcionalista. A dêixis diz respeito às maneiras pelas quais as línguas codificam ou 

gramaticalizam traços do contexto da enunciação ou do evento de fala e, portanto, também diz respeito a maneiras 

pelas quais a interpretação das enunciações depende da análise desse contexto de enunciação (LEVINSON, 2007 

apud LIMA, 2011, p. 65).  
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Cognitivos Idealizados (MCI), esquemas imagéticos (que, relacionados aos dêiticos de lugar,  são 

de extrema importância nesta tese e serão retomados na seção sobre esquemas imagéticos), 

espaços mentais e efeitos de prototipia.  

A categoria dêitica, assim, pode ser compreendida como uma categoria radial. Essa 

categoria tem vários níveis ou graus de filiação e de representação. Como destaca Folly (2012, p. 

3):   

  

O estudo do uso de expressões dêiticas, portanto, não é isento de problemas. 

Sendo a interação humana tão complexa e rica, ela é eivada de intencionalidade, 

emoção e expressão que transparece na linguagem, através das escolhas lexicais 

do falante. Este, no uso da palavra, estabelece o caráter egocêntrico das 

manifestações dêiticas, posto que é o centro da cena comunicativa, para onde 

convergem todas as linhas do plano contextual. Sendo assim qualquer referência 

ao contexto estabelecido pela linguagem, quer se relacione às pessoas do 

discurso, a suas posições sociais relativas, a circunstâncias de tempo e de lugar 

ou à própria organização discursiva, passará, necessariamente pelo Centro 

Dêitico  o falante. Vale observar que, sendo a conversação face a face 

organizada em turnos alternados de fala, o Centro Dêitico mudará de pessoa para 

pessoa segundo a tomada (e retomada) da palavra.  

  

Como o falante é uma figura central no contexto comunicativo, é compreensível a 

dificuldade de se dissociar a dêixis de pessoa da dêixis social. A esse respeito, afirma Folly 

(2012, p. 4):   

  

O enfoque de uma necessariamente agregará elementos da outra. Se a dêixis 

social refere-se à codificação linguística das diferentes posições sociais dos 

participantes da cena discursiva, não se pode abordar as codificações linguísticas 

referentes às pessoas no contexto da enunciação (dêixis de pessoa) sem uma 

atenção às relações entre elas (dêixis social). E ainda, as expressões indiciais que 

remetem aos participantes do evento de fala poderão se misturar com o 

fenômeno da referenciação toda vez que o referente for uma pessoa da cena 

comunicativa.   

  

A autora trata, citando Marmaridou, de uma outra distinção, dessa vez não entre dois tipos 

de dêixis, mas entre dêixis e anáfora. Para Folly (2012, p. 4), “[...] no momento em que o 

referente é colocado no discurso, há uma acumulação dos fenômenos referência e dêixis, mas que 

a ocorrência da anáfora correferenciação  é um fenômeno distinto”. As coordenadas de tempo e 

de lugar, para a autora, também se entrelaçam. Assim, no contexto de uso da linguagem, as 
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referências temporais farão uso das expressões locativas (este, aquela, próximo) ancoradas, 

necessariamente, numa coordenada temporal relativa ao momento da enunciação — o tempo de 

codificação (TC) —, que pode ser diferente do tempo da recepção (TR). Ainda segundo 

Marmaridou (2000 apud FOLLY, 2012, p. 4), “[...] a dêixis de discurso se entrelaçará com a 

anáfora  e, portanto, com a dêixis de pessoa e social, e trabalhará com as coordenadas de tempo e 

lugar, já que o discurso é um processo que se desenvolve no tempo e pode ser visto, pelo menos 

na forma escrita, como um elemento que ocupa um lugar no espaço”.   

  

3.2 A DÊIXIS DE LUGAR  

Nesta seção, trataremos de nosso objeto de estudo, os dêiticos de lugar, também referidos 

como dêiticos espaciais por muitos autores. Faremos ainda a distinção entre os conceitos de 

espaço e de lugar, para melhor delimitarmos nosso objeto.  

Segundo Maingueneau (2001 apud LAVARDA&BIDARRA, 2007, p. 316), entende-se 

como dêixis espacial “[...] uma relação situacional em que estão em jogo a posição do corpo do 

enunciador e os seus gestos”. Os autores destacam a existência de outras formas de localização 

além da anteriormente demonstrada. Há, por exemplo, uma forma de localização absoluta, que 

ocorre com o uso de termos autodeterminados, como na frase: Petrópolis, no Rio de Janeiro. Há 

ainda outra, denominada cotextual (que se apoia em um elemento do contexto linguístico).  

 Os dêiticos espaciais, assim como os demais, podem ser estudados sob diferentes 

enfoques teóricos. Cumpre ressaltar que, para Lavarda&Bidarra (2007, p. 316), “os dêiticos 

espaciais se distribuem de acordo com a classe gramatical, podendo ser um demonstrativo ou um 

advérbio”. Se for um demonstrativo, dependendo da função desempenhada no enunciado, pode 

assumir um valor verdadeiro ou anafórico. Ocorrem os demonstrativos de valor anafórico quando 

há a retomada de uma unidade anteriormente introduzida no texto. Os verdadeiros, por sua vez, 

podem se manifestar de duas formas: como dêiticos puros, ou seja, acompanhados de um gesto 

do enunciador (isso, isto, aquilo, etc.), ou como resultado de uma combinação entre o sentido 

lexical e o valor dêitico. Já este último pode ser realizado de forma direta (esta cadeira) ou por 

pronominalização “(isto aqui), (aquilo lá)” (LAVARDA &BIDARRA, 2007, p. 317).   

 Cumpre ressaltar que, segundo Maingueneau (2001 apud LAVARDA & BIDARRA, 

2007, p. 317), “Sempre que um indivíduo assume o papel de narrador, fica difícil desconsiderar o 
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uso da localização dêitica”. Essa dificuldade pode ser explicada com base na existência tanto de 

um duplo cenário quanto das localizações do ato da enunciação, que podem conter uma 

localização do tipo dêitico. O duplo cenário é entendido como um cenário em relação à história 

narrada e outro em relação ao narrador. Simultaneamente a esse duplo cenário existem as 

localizações, aparentemente mais objetivas e independentes.      

 Para Levinson (2007 apud LIMA, 2011, p. 2), a dêixis de lugar codifica as relações 

espaciais aqui, ali, etc. Segundo Marmaridou (2000 apud FRAGOSO, 2003, p. 86):  

  

[...] a dêixis de lugar se origina de dois fatores: um falante é uma entidade no 

espaço e, como tal, suas enunciações são produzidas neste espaço. 

Consequentemente, o papel dos participantes , sua identificação social e sua 

construção no / e através do discurso são inscritos no espaço , o que contribui 

para o caráter egocêntrico da dêixis. Outro fator importante é que o lugar onde o 

falante se encontra pode ser diferente em diferentes momentos. Sendo assim, a 

dêixis de lugar automaticamente adquire um caráter temporal no evento de fala.  

  

Os conceitos de “espaço” e de “lugar”, conceitos de grande importância para a explicação 

e compreensão do tipo de dêitico objeto desta tese, serão agora discutidos.  

Espaço não se refere, necessariamente, a algo físico. Fala-se em espaço em branco, espaço 

vazio, etc. Lugar, por outro lado, é um conceito físico, compreendido como "localização 

geográfica”, como se lê no trecho abaixo:  

  

[...] compreender o conceito de espaço é tentar encontrar a ponta do novelo 

embaraçado a uma série de conceitos que muitas vezes se opõem. Podemos 

verificar tal oposição, por exemplo, nas entradas 1 e 3 do dicionário, enquanto 

na primeira a definição é de uma extensão sem limites, na segunda a extensão é 

limitada. Também nos chama a atenção a entrada de número 6 que define espaço 

em uma "extensão abstrata, indefinida, de significado subjetivo", este conceito 

nos faz refletir se se trata de uma extensão abstrata, então espaço e lugar são 

diferentes, já que nesta tese, lugar é concebido como localização geográfica”. 

(VICENTE, 2014, p.100)  

  

Ainda vale lembrar que, segundo a autora, "há uma linha tênue entre as categorias de 

tempo e espaço” (VICENTE, 2014, p. 100). A problemática relativa ao espaço pode ser estudada 

sob o ponto de vista psicológico e ontológico. Entende-se por ponto de vista ontológico (ou 

objetivo) aquele que concebe o ser como tendo uma natureza comum, inerente a todos e a cada 
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um dos seres. Por outro lado, entende-se por ponto de vista psicológico (ou subjetivo) o estudo do 

comportamento e dos processos mentais.  

Não é possível, na abordagem ontológica, conceber o espaço e o tempo 

independentemente do eu, como não é possível conceber o eu senão como fruto da vivência do 

espaço e do tempo.  

Na abordagem psicológica, há duas direções possíveis para se compreender o espaço: a 

geneticista e a nativista. A geneticista entende a noção de espaço como resultado de um processo 

psicológico que tem origem na consciência empírica das realidades singulares extensas. Daí parte 

a ideia genérica de extensão. Para os nativistas, por sua vez, a noção de espaço é constituinte 

essencial do espírito e deve ser considerada desde o início como pertencente ao indivíduo. Para 

Vicente (2014, p. 101-2), "Da abordagem psicológica a dificuldade é saber se tal noção é visual, 

tátil, uma síntese das duas, ou ainda determinar em que medida se efetua tal síntese”.   

A área do saber mais transparente para discutir o conceito de espaço sob a abordagem 

ontológica e psicológica é a filosofia.  Algumas correntes, na tradição filosófica ocidental, 

pensaram que a ideia de espaço, por apresentar muitas contradições, não tem valor objetivo. 

Houve, todavia, realistas que atribuíram a esta ideia uma realidade independente ou aqueles que 

acreditaram que o espaço  era uma qualidade real dos objetos de experiência e uma relação real 

dos objetos que se recusaram, porém, a lhe conceder estatuto. Segundo Batoreo (2000 apud 

VICENTE, 2014, p. 101), “Para os defensores desta doutrina, o espaço puro é uma abstração sem 

existência real”.      

Ainda segundo Vicente (2014, p. 102):   

  

  

Ultrapassando a concepção aristotélica de espaço e de tempo e defendendo a 

ideia do espaço anterior às coisas e com a ideia do tempo como conjunto 

subjetivo de fenômenos ordenados, os filósofos do renascimento entenderam 

espaço como uma espécie de ‘continente universal’ dos corpos físicos. Este 

espaço era homogêneo (indiscernível), isotrópico (todas as direções do espaço 

tinham as mesmas propriedades, contínuo ilimitado, tridimensional e homoloidal 

(uma dada figura era matriz de um número infinito de figuras em diferentes 

escalas, similares uma às outras).   
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A autora afirma que, para Aristóteles, tudo que tem tamanho é corpo ou algo semelhante a 

um corpo, de tal forma que não pode existir em um mesmo lugar mais que um corpo ao mesmo 

tempo. Para Aristóteles, portanto, não há possibilidade de interpenetração dos corpos.     

Descartes, que se opõe às ideias de Aristóteles, não acreditava na ideia de um espaço 

separado por corpos. Defendia, assim, que a extensão corpórea e a extensão espacial eram a 

mesma coisa, entendendo como extensão “tudo que o corpo é” e por pensamento “tudo que a 

alma é” (VICENTE, 2014, p. 102).  Assim como os corpos eram concebidos como extensão, o 

espaço supostamente vazio teria que sê-lo, já que não haveria diferença entre a extensão de um 

corpo e a extensão do espaço. Somente aquilo que contivesse alguma substância poderia, assim, 

ter extensão. O conceito de “espaço” começaria, dessa forma, a ser explicado a partir do que seria 

substância extensa ou corpo extenso. A extensão (quantidade) dotada de altura, largura, e 

profundidade pertenceria a todo e qualquer corpo, tornando-o plenum, eliminando possibilidade 

de existência de posições espacio-temporais sem matéria. Espaço e corpo, assim, são uma coisa 

só.    

Compreender espaço como lugar é assumir, no continuum das categorias cognitivas, o 

conceito mais básico apresentado por Aristóteles. Esse conceito, todavia, passou por um 

amadurecimento científico, que nos leva a entender que espaço é uma extensão das categorias 

mais concretas.  

A partir da explicação apresentada acerca dos conceitos de espaço e de lugar, julgamos 

mais adequado utilizar o termo “dêixis de lugar” em vez de “dêixis de espaço ou espacial” para 

nos referirmos ao tipo de dêixis em estudo. Nossa opção pelo termo “lugar” se funda no 

entendimento de que, no contínuo das categorias cognitivas, os dêiticos de lugar correspondem ao 

conceito mais básico apresentado por Aristóteles, uma vez que se  ligam a noções físicas de 

localização e deslocamentos. Assim sendo, considerando ser o termo “lugar” mais concreto do 

que o termo “espaço”, optamos pela adoção do primeiro, o que nos permitirá, inclusive, na 

análise dos dados, lidar de forma diferenciada com as ocorrências dos dêiticos de lugar, 

propriamente ditas, e sua relação com “espaços do locutor e do alocutário”, estes sim, de caráter 

mais abstrato, postulados por Teixeira (2005).  
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3.2.1  Nossa proposta de abordagem da dêixis de lugar  

Como mostramos anteriormente, Marmaridou (2000) propõe uma nova abordagem para 

dar conta dos aspectos cognitivos e sociais da dêixis ao propor que a dêixis seja conceptualizada 

em um MCI baseado no ato de apontar, que é, essencialmente, responsável pela estrutura 

prototípica da categoria. Segundo Ferreira (2006, p. 41), esse MCI seria estruturado por um 

imagético de ligação centro/periferia, que explicaria “o egocentrismo da categoria e também 

relações de distância entre o centro dêitico e o objeto da dêixis e, ainda, por uma rede de 

metáforas conceptuais que explicaria a ligação entre dêixis pessoal e social e entre dêixis de 

espaço, tempo e discurso”.  

O MCI dêitico proposto envolveria o ato linguístico de apontar uma entidade no espaço, 

executado por um falante e dirigido a um destinatário. Assim, uma expressão dêitica construiria 

um espaço mental em que o falante e o destinatário estariam presentes num dado espaço de 

tempo, isto é, o uso da expressão envolveria a conceptualização do centro dêitico. Tal concepção 

levaria ao esquema imagético de ligação centro/periferia e, em função das noções de centro e 

periferias, a perspectiva perceptual humana implicaria também um esquema de proximidade e 

distância. Em consequência, os elementos estruturais desse esquema imagético seriam um 

domínio espacial, um centro e uma periferia, sendo o falante o centro, e as periferias seriam os 

objetos referenciados e interlocutores, conceptualizados como entidades no espaço.   

Embora não descartemos a importância da proposta de Marmaridou (2000), consideramos 

igualmente importante o estudo de cada tipo de dêixis, buscando descrever suas especificidades 

que, uma vez interpretadas em conjunto, podem levar a uma compreensão mais efetiva do 

fenômeno da dêixis como um todo. Daí nossa opção por estudar a dêixis de lugar, buscando 

compreender e explicar esse fenômeno, considerando importantes aspectos, como: 

proximidade/distância, espaço do locutor e/ou do alocutário e esquemas imagéticos específicos 

ativados.  

Para começar, cumpre destacar nosso entendimento de que:  

  

Semelhantemente à maneira como nos orientamos no mundo ambiental e nos 

adaptamos a novas situações enfrentadas — por exemplo, buscando caminhos 

que nos livrem de pedras, espinhos, lugares escuros e situações de perigo — 

também nos orientamos nos atos de comunicação, nos adaptando aos contextos 

comunicativos em que ocorrem. E, ainda, semelhantemente à maneira em que, 

dependendo das circunstâncias, uma pedra em nosso caminho pode representar 
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um obstáculo ou uma arma com a qual podemos nos defender de possíveis 

ataques, nos atos comunicativos, inferimos posições, condições, intenções, 

perspectivas etc., nossas e de nossos interlocutores, com base no contexto 

comunicativo em que nos encontramos  (ABRAÇADO, 2011, p. 211).   

  

  

3.2.1.1 Dêixis de lugar: propostas de explicação  

Para Pontes (1992), há uma oposição entre aqui/aí/ali/lá que se deve a uma questão de 

proximidade e distância. Segundo a autora:  

  

Vê-se que aí opõe-se a aqui por um único traço: um indica próximo ao falante, o 

outro próximo ao ouvinte. Já ali opõe-se a aqui por referir-se um a mais perto, 

outro a menos perto. É uma questão de gradação. Trata-se de um contínuum em 

que a relação de contigüidade é maior com aqui e menor com ali. Esta gradação 

se completa com lá (PONTES 1992, p. 13).  

  

  

Assim, estabelecendo uma escala entre os polos mais próximo e mais distante, Pontes 

(1992) postula a seguinte distribuição:  aqui > ali > lá. Tal distribuição é apresentada em um 

quadro que ilustra as relações semânticas que vigorariam entre os dêiticos aqui, aí, ali e lá, em 

termos de distância, sendo postulados três graus de distância; e em termos de pessoa, estando 

especificadas a primeira, a segunda e a terceira pessoas.  Apresentamos o referido quadro a 

seguir:  

QUADRO 1 - PROPOSTA DE PONTES   

  

  
Pessoa   Distância   

 

1  2  3  

1  Aqui      

2  Aí      

3  

 

  

 

Ali  

 

lá  

 
        
         Fonte: Pontes (1992, p.16).   
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Teixeira (2005), referindo-se ao estudo de Pontes (1992), diz que:  

  

A inexactidão desta análise quase que a leva à completa falsidade. O préconceito 

estruturalista de que as unidades se tendem a opor por um único traço opositivo 

não deixa Pontes ver que a distância é apenas um dos elementos que entra em 

todo o modelo e, por vezes, nem sequer o elemento mais importante, podendo 

mesmo ser "ignorado" (TEIXEIRA, 2005, p. 451).  

  

Acrescenta ainda o autor que:  

  

Em primeiro lugar, lá não pertence ao mesmo quadro opositivo de aqui/aí/ali. 

Pertencerá, antes, a um outro, constituído apenas por cá/lá/(acolá). É evidente 

que os dois quadros se podem "misturar" numa situação de comunicação, 

embora a oposição cá/lá não se estruture em função das relações 1ª/2ª/3ª pessoa. 

Tal como aqui, cá pode referir-se apenas à situação da 1ª pessoa (TEIXEIRA, 

2005, p. 451).  

  

 A respeito do marcador acolá, Teixeira destaca que, apesar de estar, costumeiramente, no 

mesmo grupo de cá, lá, o dêitico acolá representa valores um pouco diferentes dos outros dois, 

que constituem oposição binária e, por isso, teria sido colocado entre parênteses. De acordo com 

o autor:  

  

a oposição aí/lá não pode figurar num único quadro, nem muito menos se 

estrutura em função de uma menor ou maior distância. Repare-se que ao telefone 

eu posso perfeitamente dizer:   
9) Pela janela vejo a neve lá fora, mas sei que aí no Rio de Janeiro está muito 

calor.   
Neste caso, a relação de distância é exactamente antagónica à apresentada por 

Pontes: o lá, que deveria corresponder a [+distância], corresponde a alguns 

metros e o aí, que deveria equivaler a [-distância] corresponde a muitos milhares 

de quilómetros (TEIXEIRA, 2005, p. 452).   

  

Argumenta que cá/lá/(acolá) e aqui/aí/ali não se estruturam em função das três pessoas 

verbais, mas em função da situacionalidade do Locutor e do Alocutário.  Teixeira (2005) propõe 

um quadro, que apresentamos  a seguir, em que estão dispostos os dêiticos de lugar, conforme 

categorizados por ele, em função da situacionalidade do locutor (LOC) e do alocutário (ALOC):    
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QUADRO 2: PROPOSTA DE TEIXEIRA   

 

  

Nesse quadro, podemos notar que "aqui" e "cá" são considerados espaços do Locutor, e 

"aí" é considerado espaço do Alocutário. Já "ali", "lá" e "acolá" são considerados espaços não 

pertencentes nem ao Locutor, nem ao Alocutário.  

Tomando como base o trabalho de Teixeira (2005), desenvolvemos nossa proposta de 

relacionar os dêiticos de lugar aqui, cá, aí, ali, lá e acolá aos espaços do locutor e do alocutário. 

Nossa proposta consiste, ainda, como exposto nos objetivos e nas hipóteses desta tese, em 

demonstrar a impotência da relação entre o uso de dêiticos de lugar e à ativação de esquemas 

imagéticos na explicação do fenômeno em estudo. 

  

3.3 ESQUEMAS IMAGÉTICOS 

Nesta sessão, trataremos dos esquemas imagéticos, tema de grande importância para esta 

tese, já que analisamos dêiticos de lugar e esquemas imagéticos em amostras de fala em três 

variedades distintas: galego, PE e PB contemporâneos. 

Os esquemas imagéticos (Eis), segundo Gibbs & Colston (1995, p. 347 apud ALMEIDA, 

2010, p. 20), podem ser definidos como “gestalts experienciais [...] que emergem a partir da 

atividade sensório-motora, conforme manipulamos objetos, nos orientamos espacial e 

temporalmente e direcionamos nosso foco perceptual com diferentes propósitos”.  Segundo 

Ferrari (2001), os esquemas imagéticos emergem diretamente da experiência corpórea 

préconceitual, e para Johnson (1987), correspondem a estruturas cognitivas procedentes das 

experiências sensório-motoras.   

De acordo com Lakoff e Johnson (2002), as estruturas dos nossos conceitos espaciais 

emergem de nossas experiências conceptuais provenientes de nossa interação com o ambiente 

  

  

                       Fonte:   Teixeira   (2005 ,   p.   452) .   
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físico. Essas experiências proporcionam ao ser humano as noções de orientação, forma, 

equilíbrio, entre outras (SOUSA, 2012). Sendo assim, os esquemas imagéticos estão envolvidos 

em relações espaciais básicas. São, dessa forma, esquemas mentais codificadores de padrões 

espaciais e de relações de forças identificadas por nós na interação com o ambiente que nos 

rodeia.   

Os esquemas imagéticos mais comuns, dos quais falaremos mais adiante, de acordo com 

Duque (2015, p. 34-35) e com Miranda (2008, p. 35-36), são: contêiner; ligação parte/todo; 

ligação centro/periferia; trajetória e força.  

Os esquemas imagéticos têm se mostrado muito produtivos no que diz respeito à 

descrição gramatical. Sweetzer (1990 apud ALMEIDA, 2010, p. 21), por exemplo, defende que 

essas estruturas permitem explicar a polissemia dos verbos modais em inglês, no que diz respeito 

à modalidade raiz, ligada ao domínio sociofísico, e à modalidade epistêmica, ligada aos processos 

de raciocínio.   

Os esquemas imagéticos (esquemas-I) foram vinculados, primeiramente à teoria da 

Metáfora Conceptual, teoria a respeito da qual já tratamos nesta tese. No campo de estudo da 

filosofia, Johnson aprofundou, com estes padrões cognitivos mais básicos, a perspectiva 

corporificada. Lakoff, por outro lado, no campo da linguística,  remodelou a visão da 

categorização baseada nos estudos de Eleanor Roch. Desse modo, os esquemas-I influenciaram 

várias áreas de estudo, como a Psicolinguística de Gibbse Colston (1995), a poética de Lakoff e 

Turner (1989), a teoria gramatical de Langacker (1987) e Givón (1993), a matemática de Lakoff e 

Nuñez (2000), além da modelagem computacional do grupo NTL (Neural Theory of Language).  

Os esquemas-I foram caracterizados por Lakoff e Johnson como um dos pilares do 

experiencialismo. Concordamos com Johnson (1987 apud DUQUE, inédito, p. 26), quando os 

autores afirmam que “[...] esse padrão cognitivo emerge como estrutura significativa a partir de 

nossos movimentos corporais no espaço, da manipulação de objetos e das interações 

perceptuais”.     

Os esquemas imagéticos emergem diretamente da experiência corpórea pré-conceitual, e, 

segundo Johnson (1987), correspondem a estruturas cognitivas procedentes das experiências 

sensório-motoras.  

De acordo com Lakoff e Johnson (2002), as estruturas dos nossos conceitos espaciais 

emergem das experiências conceptuais provenientes de nossa interação com o ambiente físico. 
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Essas experiências proporcionam ao ser humano as noções de orientação, forma, equilíbrio, entre 

outras (SOUSA, 2012).  

Duque (inédito, p. 26) chama a atenção para o fato de que os esquemas-I foram 

caracterizados por Lakoff, em “Women, Fire and Dangerous Things” (1987), e Johnson, em 

“Body in the Mind” (1987), como modelos cognitivos: (1) configurados como estruturas 

conceptuais significativas fundamentadas no deslocamento do corpo no espaço, nas interações 

perceptuais e na manipulação de objetos;  (2) organizados como esquemas de invariância das 

experiências perceptuais e motoras, a partir da captura de estímulos variados de múltiplas 

modalidades (visão, audição, paladar, etc.); (3) situados abaixo da consciência, anteriores e 

independentes de outros conceitos; (4) estruturados internamente, ou seja, são compostos de 

poucas partes relacionadas; (5) flexíveis e manifestam sua flexibilidade por meio de 

transformações em contextos experienciais distintos.  

As invariâncias imagéticas constituem, assim, a base da organização do conhecimento e 

do raciocínio no e sobre o mundo. Os esquemas podem existir somente em organismos detentores 

de estruturas cerebrais muito específicas que operam em corpos que interagem com ambientes de 

affordances.  

    Segundo Duque (inédito, p. 26):   

  

Em Linguística Cognitiva, o termo imagético implica a percepção em todos os 

atos de conceptualização, isto é, conceitos (mesmo os mais abstratos) se 

desenvolvem a partir de experiências visuais, auditivas, táteis, olfativas e 

gustativas. De acordo com Bergen (2010), teorias corporificadas de linguagem 

propõem que o significado da palavra está inextricavelmente fundamentado em 

representações mentais de experiências perceptuais, motoras e afetivas do 

mundo.  

  

     

As ciências cognitivas apresentaram várias evidências de que os aspectos da cognição de 

nível mais alto, linguagem, memória e representação de conceitos, fundamentam-se em 

elementos da cognição de baixo nível — aparato sensório-motor do cérebro. Essas evidências 

fortalecem o pressuposto segundo o qual a mente é corporificada, e os esquemas conceituais são 

fundados nas experiências corpóreas  de percepção e ação.  

A respeito do termo “imagético”, Duque (inédito, p. 26) esclarece que esse termo não faz 

referência, propriamente, a imagens, quando o autor afirma que:  
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[...] imagético, aqui, não deve ser confundido com imagem. Imagem é a 

informação perceptual capturável diretamente das possíveis atuações de cada ser 

vivo no ambiente em conformidade com as características corporais de sua 

espécie (anatomia, dimensões do corpo, alcance da visão, formas de obter 

alimentos, etc.). O adjetivo imagético diz respeito às propriedades de uma 

imagem que permanecem na memória, mesmo na ausência de informação 

perceptual. É graças à captura de invariâncias nos estímulos eletromagnéticos, 

mecânicos, químicos e térmicos que os organismos percebem um elemento 

físico como sendo o mesmo, de diferentes distâncias, de diferentes ângulos, sob 

diferentes incidências de luz, etc. Paradoxalmente, a invariância só pode ser 

identificada na diversidade.   

  

  

Segundo Pina (2006, p. 1), "Os esquemas imagéticos são estruturas abstratas e genéricas 

advindas de experiências sensório-motoras, facultadas pelas características da espécie humana”. 

Ainda segundo a autora, as imagens esquemáticas são de natureza sinestésica, já que dizem 

respeito a diversas atividades do ser humano no espaço, tais como orientação, movimento, 

equilíbrio, forma, etc.  

Apresentamos, a seguir, a caracterização dos principais esquemas imagéticos, de acordo 

com Duque (2015, p. 34-35) e com Miranda (2008, p. 35-36), que são: contêiner (interior X 

exterior); Ligação parte/todo; Ligação centro/periferia; Trajetória e ligação entre os pontos da 

trajetória e força.  

I. Contêiner (interior X exterior): Diversos conceitos, como, por exemplo, a forma 

de experienciarmos nossos corpos, a sociedade, a família e o casamento pode ser explicada com 

base neste esquema imagético, segundo o qual, "toda e qualquer coisa sempre está ou dentro ou 

fora de um recipiente. Se o recipiente B está dentro do recipiente C, e A está dentro do recipiente 

B, então A está dentro de C também” (DUQUE, 2015, p. 33).  

II. Ligação parte/todo: Este esquema imagético pode ser compreendido como a 

relação parte/todo, que é assimétrica, uma vez que se A é parte de B, então B não pode ser parte 

de A. Não pode ocorrer o todo sem as partes, mas podemos realçar partes específicas do todo. Só 

existe o todo se as partes estiverem em uma configuração. Conceitos, como sociedade, 

casamento,  família, etc., podem ser emulados na base do esquema parte/todo. O conceito geral 

de estrutura, em si, é esquematizado como parte/todo.  
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III. Ligação centro/periferia: Este esquema imagético se baseia  na ligação assimétrica 

entre centro e periferia. Com base neste esquema, as teorias, por exemplo, apresentam princípios 

centrais e periféricos; também nossos corpos podem ser explicados de acordo com este esquema, 

em que o  tronco e órgãos internos são entendidos como centrais; e a pele, os  dedos e as unhas  

como periféricos. Neste esquema, o que é central é tido como mais importante. A ligação entre 

centro e periferia ainda justapõe elementos em radicalidade.  

IV. Trajetória (e ligação entre os pontos da trajetória):  Tem como fundamento o 

deslocamento de um corpo de uma origem a um destino, ao longo de um percurso, passando por 

pontos intermediários desse percurso. Todo movimento pressupõe um ponto de partida e um 

ponto de chegada e, ainda, uma sequência contínua de espaços que conectam os pontos em uma 

dada direção.  

V. Esquema Imagético de Força: A força, assim como a causalidade, é uma estrutura 

gestáltica. Segundo Miranda (2008, p. 35-36):  

  

O esquema imagético da força, então, é um todo organizado que se forma em 

razão das experiências humanas repetidas cotidianamente, constituindo um 

complexo de propriedades que ocorrem em conjunto, sendo que o todo é 

considerado mais básico e mais facilmente compreensível do que suas partes, 

analisadas separadamente.  

  

A força é uma atividade complexa, mas é normalmente pouco percebida por estar em todo 

lugar. Quando há um desequilíbrio, todavia, nota-se sua presença. Pode-se notar esse esquema 

quando o vento, por exemplo, transforma-se em um furacão. Temos tendência, também, a 

negligenciar a nossa força e a do nosso ambiente. Ainda segundo a autora, “Facilmente 

esquecemos que nossos corpos são clusters (grupamento, várias unidades) de força, como 

também não lembramos que em todo evento no qual somos uma parte consistente, ainda que 

minimamente, há forças em interação” (JOHNSON, 1987 apud MIRANDA, 2008, p. 36).  

Em relação ao Esquema Imagético de Força, cumpre salientar que a força, como é uma 

estrutura complexa, possui algumas características típicas que desempenham alguns papéis em 

nosso senso de força e devem ser destacadas: uma delas é ser experienciada sempre através da 

interação. Desse modo, temos consciência da força quando ela nos afeta ou atinge algum objeto 

no nosso campo perceptual. Assim sendo, não há esquema de força que não envolva interação ou 

interação potencial. A segunda característica é a de que sempre há uma estrutura ou sequência de 
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causalidade envolvida na interação de forças, pois são elas os meios pelos quais atingimos ou 

realizamos interações causais. A terceira é a gradação ou intensidade da força, pois, se há uma 

força, existe a possibilidade de medir sua intensidade.  

Considerando que os esquemas imagéticos emergem diretamente da experiência corpórea 

pré-conceitual e que as estruturas dos nossos conceitos espaciais emergem de nossas experiências 

conceptuais provenientes de nossa interação com o ambiente físico, entendemos ser bastante 

natural a relação que postulamos haver entre a ativação de esquemas imagéticos e o emprego de 

dêiticos de lugar. Passemos, então, para a metodologia e depois para a análise de amostras de fala 

do galego, PE e PB, com a qual esperamos justificar a referida relação por nós postulada.  
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4. METODOLOGIA  

  

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e quantitativa, baseada em corpus (por ser este 

método empírico o mais genuinamente linguístico). É, ainda, bibliográfica, pois toma como base 

trabalhos sobre Linguística Cognitiva e sobre Dêixis.   

Como corpora, são utilizados, para o estudo do galego, etnotextos do livro “A Nosa Fala  

Bloques e Árias Linguisticas do Galego”, de autoria de Francisco Fernández Rei e   

Carmehermida Gulías. Para o estudo do PE, são utilizadas amostras de fala provenientes do 

Banco de Dados Português Falado – Variedades Geográficas e Sociais, constituído em parceria 

estabelecida entre o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, a Universidade de 

Touluse-Le-Mirail e a Universidade de Provença-AIX-Marselha. Para os estudos do PB, 

utilizam-se entrevistas da Amostra Senso 1980, do Projeto Peul (Programa de Estudos sobre o 

Uso da Língua), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disponível no site do 

programa.   

Os dados analisados  do galego, do PE e do PB provêm de amostras de fala de pessoas de 

três faixas etárias diferentes: de 20 a 30 anos, de 30 a 50 anos e de 50 anos em diante. As 

amostras analisadas nesta tese pertencem à segunda metade do século XX (décadas de 1970, 

1980 e 1990, galego; década de 1990, PE; e década de 1980, PB). Em anexo, encontram-se as 

amostras analisadas das três variedades.   

Trataremos, em  primeiro lugar, do corpus do galego. Como já dissemos anteriormente, 

utilizamos como corpus do galego seis etnotextos do livro “A nosa Fala: Bloques e areas 

Linguísticas do Galego” de autoria de Francisco Fernàndes Rei e Carmen Hermida Gulías.   

 Esse corpus é composto por cento e oitenta etnotextos, divididos da seguinte forma:  

noventa amostras do bloco ocidental (CD 1 e as pistas 1 a 7 do CD 2), sessenta do bloco central 

(CD 3, pistas 1 a 19) e trinta do bloco oriental (pistas 1 a 16 do CD 2). Todas as amostras são 

acompanhadas de sua transcrição: “A limitação do tempo da seleção (três horas) e a diferente 

complexidade das áreas explicam a duração da amostra que se oferece para cada um dos blocos 

linguísticos” (REI; GULÍAS, 2003, p. 8-9, tradução nossa).  

O galego ocidental, por ser o mais complexo linguisticamente (especialmente na fonética),  

conta com uma maior representação sonora. Por outro lado, o galego oriental tem uma duração 

menor, mas, segundo  REY; GULÍAS (2003, p. 10), constitui “[...] uma amostra suficiente dos 
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falares orientais, tanto dos da Galícia Administrativa como dos das comarcas extremeiras onde o 

Galego é língua própria (A Terra Eo-Navia, Os Ancares, O Bierzo Occidental e As Portelas).   

 As gravações da seleção estão disponíveis no AGO (Arquivo do Galego Oral) do ILG  

(Instituto de Língua Galega). Algumas pertencem ao Arquivo Dialectal da Língua Galega 

(AGOADLG), projeto de recoleta de etnotextos realizado no período de 1992-95, com 

financiamento da DGYCIT (PP-91-0784); outras foram tiradas da coleção de etnotextos do Atlas 

Linguístico Galego (AGO-ALGa), correspondentes ao período 1979 a 1995. Quase todas feitas 

por pesquisadores do próprio ILG que não pertencem a esses dois subarquivos do galego oral e 

que estão indicadas pela sigla AGO no campo “fonte” da ficha das transcrições.  

Sobre a  seleção dos etnotextos, Rey e Gulías ressaltam que: “Fez-se a seleção  tendo em 

conta, em primeiro lugar, critérios essencialmente linguísticos: buscaram-se textos 

representativos do galego falado numa área ou subárea, com maior número possível de traços 

fonéticos e morfológicos característicos e também com a maior riqueza léxica possível” (REY; 

GULÍAS, 2003, p. 9)  

  A respeito do ano dos etnotextos, Rey e Gulías (2003, p. 9) destacam que:  

  

A maioria dos textos são dos anos 1974-76 e 1992-95 (entre eles intercalam-se 

alguns que vão de 1979 a 1990), dois períodos bem diferentes no que atinge a 

normalização social do idioma, pelo que o estudioso pode analisar a evolução do 

galego nesses vinte anos. Por outro lado, procurou-se que na mostra dos três 

diferentes períodos da seleção (meados de 70, década de 80 e primeiros anos dos 

90) houvesse amostras de informantes de diversas gerações, para que se aprecie 

a variedade e a variação.   

  

  Nesta tese, o corpus do galego foi composto por seis etnotextos, três de informantes do 

sexo masculino e três de informantes do sexo feminino. A primeira dupla de informantes com 

idade entre vinte e trinta anos, a segunda dupla com idade entre trinta e cinquenta anos de idade: 

retirar e a terceira dupla com idade superior a cinquenta anos. Cada um dos etnotextos contém 

informações sobre a gravação, transcrição, fonte, além de informações sobre os informantes: 

sexo, idade, profissão e localização. Diferentemente dos outros dois corpora (do PE e do PB),  

não há, no corpus do galego, informações a respeito do grau de escolaridade dos informantes.   

A seguir, apresentaremos as informações que constam em cada um dos etnotextos 

utilizados no corpus do galego.  
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  A primeira amostra selecionada é de um informante do sexo masculino, com 24 anos de 

idade, profissão marinheiro. A data é julho de 1995. O título da amostra é “A Pesca no Banco 

Saariano”, em português, “A Pesca no Banco Saariano”. Os dados de localização são: O Outeiro - 

Carreira – RIBEIRA. Os dados de gravação, transcrição e fonte são os seguintes:    Gravación e 

transcrición: X. A. Pena Romai. Fonte: AGO.  

  Essa amostra apresenta um total de  cinco ocorrências de dêiticos de lugar, sendo uma 

ocorrência do dêitico “*aqui”, três ocorrências do dêitico “aí” e uma ocorrência do dêitico “alí”.  

 A segunda amostra desse corpus é de um informante do sexo feminino, com 25 anos de 

idade e profissão estudante. A data da transcrição é fevereiro de 1995. O título da amostra é 

“Vacacións en Ibisa”, em português, “Férias em Ibisa”. Os dados de localização são: Líncora - 

San Pedro de Líncora – CHANTADA. Os dados de gravação, transcrição e fonte são os 

seguintes:  Gravación: B. Varela Vázquez. Transcrición: E. Fernández Rei. Fonte: AGO-ADLG.  

  Essa amostra apresenta um total de 11 ocorrências de dêiticos de lugar, sendo duas 

ocorrências do dêitico aquí* e nove ocorrências do dêitico “alí”.    

 A terceira amostra selecionada é de um informante do sexo masculino, com 49 anos de 

idade e profissão marinheiro. A data é junho de 1976. Os dados de localização são: Fefiñáns - 

Santa Mariña de Cambados – CAMBADOS. Os dados de gravação, transcrição e fonte são os 

seguintes:    Transcrición: F. Fernández Rei. Fonte: AGO-ALGa. O título da amostra é “O 

Marisqueo na Ria da Arousa”, em português “O Marisqueio na Ria da Arousa”.  

  Essa amostra apresenta um total de vinte e sete ocorrências de dêiticos de lugar, sendo 

dezesseis ocorrências do dêitico “aqui*”, uma ocorrência do dêitico “acá”, uma ocorrência do 

dêitico “alá”, oito ocorrências do dêitico “aí” e uma ocorrência do dêitico “alí”.    

 A quarta amostra selecionada é de um informante do sexo feminino, com 38 anos de 

idade e profissão industrial. Os dados de localização são: Melide – Melide – MELIDE. Os dados 

de gravação, transcrição e fonte são os seguintes:    Gravación e transcrición: D. Asorei Vidal. 

Fonte: AGO. O título da amostra é “Os Novos Inventos”.  

 Essa amostra apresenta um total de doze ocorrências de dêiticos de lugar, três ocorrências 

do dêitico “*aquí”, duas ocorrências do dêitico “alá”, duas ocorrências do dêitico “aí” e cinco 

ocorrências do dêitico “alí”.    

  A quinta amostra selecionada é de um informante do sexo masculino, com 64 anos de 

idade e profissão comerciante. A data é março de 1993. Os dados de localização são Os Pinos 
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Vilameá- RAMIRÁS. Os  dados de gravação, transcrição e fonte são os seguintes: Gravación e 

transcrición: S. Viso Pérez. Fonte: AGO-ADLG. O título da amostra é “A Vida Detrás da 

Mostrador”, em português, “A Vida Detrás do Balcão”.  

  Essa amostra apresenta um total de nove ocorrências de dêiticos de lugar, sete 

ocorrências do dêitico “aqui*” e duas ocorrências do dêitico “aí”.  

    A sexta amostra selecionada  é de um informante do sexo feminino, com 66 anos de 

idade e sem profissão informada. A data informada, somente o ano, é 1986. O título da amostra é 

“A Persecución do Contrabando”, em português, “A Perseguição do Contrabando”.  Os dados de 

localização são: A Calle - Goián – TOMIÑO. Os dados de gravação, transcrição e fonte são os 

seguintes:    Gravación: H. Pousa Ortega (E1) e outras dúas persoas máis. Transcrición: H. Pousa 

Ortega. Fonte: AGO.  

  Essa amostra apresenta um total de oito ocorrências de dêiticos de lugar, sendo duas 

ocorrências do dêitico *“aquí”, cinco ocorrências do dêitico “alá” e uma ocorrência do dêitico 

“alí”.  

  No corpus do galego, em sua maioria, há o entrevistador e o informante, somente em 

uma delas há mais de um informante. Observa-se ainda a falta de informante do sexo feminino 

com cinquenta anos ou mais no corpus utilizado, o que nos obrigou a contar com dois 

informantes do sexo masculino nessa faixa. A respeito do tema dos etnotextos, vale ressaltar que 

cada um deles trata de um tema diferente, especificado em seu título, sendo portanto, formados 

por perguntas guiadas a cerca de um assunto somente. Os títulos, ou o assunto, dos etnotextos que 

perfazem o corpus do galego foram: Vacacións en Ibiza (Férias em Ibiza),  A Pesca no Banco 

Saariano (A Pesca no Banco Sahariano), Os Novos Inventos (Os Novos Inventos tecnológicos, no 

caso, o telefone e aparelho de fax), O Marisqueo na Ría da Arouza (o Marisqueio na Ria da 

Arousa),  A Vida detrás da Mostrador (casos engraçados em um estabelecimento comercial) e A 

persecución do Contrabando (diferentes histórias a respeito da  perseguição do contrabando de 

diversos produtos, entre eles tabaco e café).  

  A exemplo das considerações feitas a respeito do corpus do Galego, faremos algumas 

considerações sobre os corpora do Português Europeu e do Português Brasileiro.  

O corpus do Português Europeu (PE) foi formado, como explicado anteriormente,  por 

seis amostras de fala, sendo três de informantes do sexo masculino e três de informantes do sexo 

feminino. Como no corpus do Galego, a primeira dupla de informantes é formada por pessoas 
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com idade entre vinte e trinta anos, a segunda dupla formada por pessoas com idade entre trinta e 

cinquenta anos e a terceira dupla formada por pessoas com idade de cinquenta anos ou superior. 

Para o corpus do PE, foram utilizadas amostras de fala provenientes do Banco de Dados 

Português Falado – Variedades Geográficas e Sociais, constituído em parceria estabelecida entre 

o Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, as universidades francesas  de Toulouse-

LeMirail e a Universidade de Provença-AIX-Marselha. Esse corpus foi constituído pelo Centro 

de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL).   

 No que diz respeito às  amostras selecionadas,  vale ressaltar que todas as seis amostras 

selecionadas pertencem, como nos outros dois corpora, à segunda metade do século XX, sendo  

informado somente o ano da gravação.  

Ainda cumpre destacar que as informações a respeito do grau de escolaridade se referem 

ao modelo de educação português, que difere, em diversos aspectos, daquele adotado no Brasil.  

A primeira amostra de fala é de um informante do sexo masculino, com 22 anos de idade 

e profissão estudante. O grau de escolaridade é curso superior incompleto. Os dados de 

localização são Portugal – Covilãs (respectivamente país e cidade). O título da amostra é “Um 

Mal Desconhecido”. A data informada (somente o ano) é 1997.  

  Essa amostra apresenta um total de duas ocorrências de dêiticos de lugar, sendo uma 

ocorrência do dêitico “cá” e uma ocorrência do dêitico “ali”.   

    A segunda amostra é de um informante do sexo feminino, com 28 anos de idade, com 9 

anos de escolaridade e profissão jornalista. Os dados de localização são Portugal – Angra do 

Heroísmo, Açores. A data informada é 1996. O título da amostra é “Um Meio Pequeno”.   

Essa amostra apresenta um total de quatro ocorrências de dêiticos de lugar, sendo três 

ocorrências do dêitico “cá” e uma ocorrência do dêitico “lá”.  

  A terceira amostra é de um informante do sexo masculino, com 42 anos de idade, 9 anos 

de escolaridade e profissão secretário. Os dados de localização são (somente país e cidade)  

Portugal – Porto. A data informada é 1995. O título da amostra é “As Grandes Cidades”.   

  Essa amostra apresenta um total de dez ocorrências de dêiticos de lugar, sendo seis 

ocorrências do dêitico “aqui” e quatro ocorrências do dêitico “lá”.   

 A quarta amostra é de um informante do sexo feminino, com 46 anos de idade, 9 anos de 

escolaridade e profissão comerciante. Os dados de localização (país e cidade) são Portugal – 

Porto. A data informada de gravação é 1995. O título da amostra é “Saber Vender”.  
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Essa amostra apresenta um total de dez ocorrências de dêiticos de lugar, sendo três 

ocorrências do dêitico “aqui”, duas ocorrências do dêitico “cá” e cinco ocorrências do dêitico 

“lá”.  

A quinta amostra é de um informante do sexo masculino, com 68 anos de idade, 4 anos de 

escolaridade e profissão reformado de hotelaria. Os dados de localização (país e cidade) são 

Portugal – Famalicão. A data informada é 1997. O título da amostra é “Desporto e Dinheiro”.   

Essa amostra apresenta um total de vinte e uma ocorrências de dêiticos de lugar, sendo 

doze ocorrências do dêitico “aqui”, uma ocorrência do dêitico “cá”, quatro ocorrências do dêitico 

“lá”, duas ocorrências do dêitico “aí” e duas ocorrências do dêitico “ali”.   

A sexta amostra é de um informante do sexo feminino, com 56 anos de idade, 4 anos de 

escolaridade e profissão contínua. Os dados de localização (País e cidade) são Portugal – Beja. A 

data informada é 1997. O título da amostra é “Na Base Militar de Beja”.  

Essa amostra apresenta um total de treze ocorrências de dêiticos de lugar, sendo duas 

ocorrências do dêitico “aqui”, duas ocorrências do dêitico “cá” e nove ocorrências do dêitico  

“ali”.     

  Finalmente, trataremos  do corpus do PB. Como corpus do PB, utilizamos seis amostras 

de fala do Projeto (PEUL/UFRJ), sendo três amostras de informantes do sexo masculino e três do 

sexo feminino. Dividimos, assim como fizemos com os informantes do Galego e do PE, os 

informantes em duplas com faixas etárias diferentes: a primeira dupla, com  faixa etária de vinte a 

trinta anos; a segunda dupla, com faixa etária entre  trinta e cinquenta anos; e a terceira dupla, 

com faixa etária de cinquenta anos em diante.  

 No site do programa, estão disponibilizados os diversos corpora que fazem parte do 

projeto, com a finalidade de facilitar o acesso de estudantes e pesquisadores interessados a dados 

sociolinguisticamente controlados. Nesta tese, utilizamos o corpus Amostra Senso 1980. 

Apresentaremos, a seguir, os dados disponíveis em cada uma das amostras utilizadas (sexo, 

idade, bairro, profissão e grau de escolaridade).  

  A primeira amostra é do informante ROB, do sexo masculino, com 22 anos de idade, 

grau de escolaridade Fundamental 1, profissão borracheiro e bairro Bonsucesso. Essa amostra 

apresenta um total de cento e cinquenta e cinco ocorrências de dêiticos, sendo quarenta  e cinco 

ocorrências do dêitico “aqui”, sete ocorrências do  dêitico “cá”, cinquenta e quatro ocorrências do 

dêitico “lá”, trinta e cinco ocorrências do dêitico “aí” e treze ocorrências do dêitico “ali”.   
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A segunda  amostra é do informante Lei, do sexo feminino, com 25 anos de idade, grau de 

escolaridade Fundamental 1, bairro Horto, profissão faxineira.  

Essa amostra apresenta um total de cento e sessenta e oito ocorrências de dêiticos de 

lugar, sendo vinte e três ocorrências do dêitico “aqui”, seis ocorrências do dêitico “cá”, oitenta e 

seis ocorrências do dêitico “lá”, vinte e quatro ocorrências do dêitico “aí” e vinte e nove 

ocorrências do dêitico “ali”.  

  A terceira amostra é do falante Edu, do sexo masculino, com 41 anos de idade, grau de 

escolaridade Fundamental 1, bairro Magalhães Bastos e profissão mecânico.  

  Essa amostra contém  cento e vinte e sete ocorrências de dêiticos de lugar, sendo 

cinquenta e cinco do  dêitico “aqui”, três do dêitico “cá”, sessenta ocorrências do dêitico “lá”, 

nove ocorrências do dêitico “aí” e cinco ocorrências do dêitico “ali”.  

  A quarta amostra é do falante Glo, do sexo feminino, com 48 anos de idade, grau de 

escolaridade Fundamental 2 e profissão não informada.  

  Essa amostra apresenta um total de cento e quatro ocorrências de dêiticos de lugar, sendo 

trinta e sete ocorrências do dêitico “aqui”, três ocorrências do dêitico “cá”, trinta e oito 

ocorrências do dêitico “lá”, doze ocorrências do dêitico “aí” e treze ocorrências do dêitico “ali”.  

A quinta amostra é do falante Lui, do sexo masculino, com 57 anos de idade, grau de 

escolaridade Fundamental 1 (4 anos), bairro Madureira e profissão torneiro Mecânico.  

  Essa amostra apresenta um total de noventa e três ocorrências de dêiticos de lugar, sendo 

quarenta e uma ocorrências do dêitico “aqui”, duas ocorrências do dêitico “cá”, vinte e duas 

ocorrências do dêitico “lá”, dez ocorrências do dêitico “aí” e dezenove ocorrências do dêitico  

“ali”.    

A sexta amostra é do falante Mar, do sexo feminino, com 56 anos de idade, com grau de 

escolaridade primário, bairro Irajá, sem profissão.  

 Essa amostra apresenta um total de cento e seis ocorrências de dêiticos de lugar, sendo 

trinta e cinco ocorrências do dêitico “aqui”, quatro ocorrências do dêitico “cá”, quarenta e seis 

ocorrências do dêitico “lá”, quinze ocorrências do dêitico “aí” e seis ocorrências do dêitico “ali”.  

 Os falantes do corpus do PB, assim como os falantes do projeto PEUL em geral, são 

identificados pelas três primeiras letras iniciais de seus nomes. Exemplo: Mar (Maria de 

Lourdes).   
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  Participam das gravações o falante,  o entrevistador e um interveniente; representa-se o 

falante por F, o entrevistador por E e o interveniente por I. As entrevistas tratam de assuntos 

diversos, como a infância do informante, se ele gosta do bairro onde mora, como são seus filhos 

ou netos (alguma travessura ou alguma situação de perigo pelas quais estes tenham passado), 

algumas hipóteses (se o falante fosse presidente da república, o que faria para melhorar o país), se 

ganhasse na loteria (o que faria com tanto dinheiro), etc.  

Passemos, então, para a análise  em que os dêiticos serão quantificados e apresentados em 

forma de tabelas. A partir da tabela, será gerado um gráfico de barras com a relação  da 

quantidade dos dêiticos de lugar, esquemas imagéticos e espaços pertencentes ao locutor e ao 

alocutário, consoante o andamento da análise. Será apresentada, além disso, a percentagem de 

cada dêitico relacionado ao esquema imagético e ao espaço pertencente ao locutor e ao alocutário 

em cada variedade estudada.  
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5. ANÁLISE   

Nesta seção, serão analisados exemplos referentes ao corpus de cada uma das variedades 

em estudo (Galego, PE e PB). Tomando como base as ocorrências dos dêiticos encontrados nas 

amostras de fala do galego, do PE e do PB, vamos proceder à análise qualitativa de cada dêitico. 

Como já destacamos, na análise dos dados, vamos tomar como base a proposta de Teixeira 

(2005) no que diz respeito à relação entre os dêiticos de lugar e os espaços do locutor e do 

alocutário, uma vez que a proposta de Teixeira (2005) não abarca alguns usos corriqueiros ou 

seja, de interação face a face, de dêiticos de lugar observados no PB, no PE e no galego. 

Intentamos, ainda, demonstrar a importância de se considerar os esquemas imagéticos ativados 

no ato de comunicação em que os dêiticos de lugar são empregados.  

  

5.1  GALEGO  

(1)   

Informante  

Sexo feminino; Idade: 38 anos; Profissão: Industrial.  

 (...) once anos que traballa nesto do espetáculo, è, eu è mais o meu fillo pos traballamos aquí*, 

no, no bar. O meu fillo aora está libre de quintas è quère levar el a cafetería. Eu axúdolle no que 

poida asta que se case. Cando se case è teña a súa mullèr pos, eu irei co meu hòme por aí  ás 

fèstas, è axudareille a el no do espetácu-lo, no que pòida. Tèn unha oficina en Monterroso, 

montada, è tèn outra en Melide. È a, a principal ê aquí   en Melide; è despós tèn unha delegación 

alá, porque el traballa moito a zona de Monterroso; traballa, as fèstas todas darredor de 

Monterroso fainas el. È entonces pos compramos alí un local è puxo alí unha oficina pa estar 

máis tranquilo, non ter que andar polos bares adiante enseñándolle á xènte os, os cartèles è 

enseñándolle á xènte as cousas è bebendo, se cadra o que non eso. È está na súa oficina, a xènte 

vai alí, (1d) Retirar essa marcação tèn o seu telêfono, tèn o seu fas alí que...  

  

Como podemos observar, há em (1) oito ocorrências de dêiticos de lugar, duas  do dêitico 

"aqui", uma do dêitico "aí", uma do dêitico "alá" e quatro do dêitico "alí".  
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Já nas duas ocorrências do primeiro dêitico, no caso "aqui" (once anos que traballa nesto 

do espetáculo, è, eu è mais o meu fillo pos traballamos aquí, no, no bar e Tèn unha oficina en 

Monterroso, montada, è tèn outra en Melide. È a, a principal ê aquí   en Melide), constatamos não 

haver uma correspondência perfeita com a proposta de Teixeira (2005), segundo a qual "aqui" 

corresponderia ao espaço do locutor somente. Note-se que o dêitico "aqui" nas ocorrências em 

questão se refere a um espaço pertencente ao locutor e ao alocutário, ou seja,  [+LOC; +ALOC].   

Não podemos deixar de mencionar que Teixeira (2005) reconhece que há muitos usos que 

não se encaixam em sua proposta
4
:  

  

Como todas as unidades linguísticas, juntamente com estes valores prototípicos, 

múltiplos usos mais periféricos, relativamente ao protótipo espacial, 

asseguramlhes uma enorme plasticidade semântica. Por isso mesmo, em muitos 

usos, um marcador de um grupo pode ser substituído por um do outro quando o 

valor que está em causa não é o que os divide, mas um valor partilhado 

(TEIXEIRA, 2005, p. 465).  

  

Entretanto, para nós, empregos como este de "aqui", e de outros dêiticos de lugar 

conforme pretendemos demonstrar, não podem ser considerados periféricos. Tratam-se de usos 

corriqueiros em situação comunicativa prototípica, ou seja, de interação face a face. 

Adicionalmente, entendemos que tais usos podem ser explicados se associados aos esquemas 

imagéticos inerentes aos enunciados em que esses dêiticos ocorrem. No caso em questão, o 

esquema imagético acionado em ambas as ocorrências é o esquema imagético de contêiner, pois, 

tanto na primeira quanto na segunda, o bar e a cidade de Melide, respectivamente, são 

conceptualizados como recipientes: na primeira, o bar “em que” a falante e seu filho trabalham; 

na segunda, o bairro “em que” o marido da falante tem um escritório (em Melide). O falante, ou o 

locutor, refere-se a esses dois contêineres, estando ele e seu interlocutor, ou alocutário, situados 

no interior deles.   

O dêitico “aí”, em sua única ocorrência (Cando se case è teña a súa mullèr pos, eu irei co 

meu hòme por aí ás fèstas, è axudareille a el no do espetácu-lo, no que pòida), também não está 

em consonância com a proposta de Teixeira (2005), segundo a qual “aí” corresponderia ao espaço 

do alocutário.  Embora saibamos que “aí” possa configurar, em muitos usos, um espaço do 

                                                 
4
 No corpus do Galego, o dêitico “aquí” seguido do asterisco faz referência às variações deste dêitico de lugar. As 

variações do dêitico “aquí” encontradas no corpus foram: “aquí”, “eiquí”” e “aiquí”.  
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alocutário, neste fragmento, o dêitico “aí” refere-se a um lugar equidistante do falante e do 

ouvinte, ou seja, constitui um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário, 

configurandose, portanto, como [-LOC; -ALOC].  

Há, nesta ocorrência, a ativação do esquema imagético de ligação centro/periferia, pois o 

locutor conceptualiza o local em que se encontra junto com o alocutário como sendo o centro e se 

refere a um lugar nas redondezas, correspondente à periferia.  

A única ocorrência do dêitico "alá (Tèn unha oficina en Monterroso, montada, è tèn outra 

en Melide. È a, a principal ê aquí  en Melide; è despós tèn unha delegación alá, porque el traballa 

moito a zona de Monterroso) está em consonância com a proposta de Teixeira (2005), uma vez 

que este dêitico se refere a um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário, configurado 

por [-LOC; -ALOC]. Há, nesta ocorrência, a ativação do esquema imagético de contêiner, de 

forma que o locutor e o alocutário encontram-se no interior do contêiner (aquí en Melide), e o 

local referido está fora de Melide (unha delegación alá, porque el traballa moito a zona de 

Monterroso).  

O emprego do “alí, nas quatro ocorrências detectadas (È entonces pos compramos  alí un 

local è puxo  alí unha oficina pa estar máis tranquilo, non ter que andar polos bares adiante 

enseñándolle á xènte os, os cartèles è enseñándolle á xènte as cousas è bebendo, se cadra o que 

non eso. È está na súa oficina, a xènte vai  alí, tèn o seu telêfono, tèn o seu fas  alí que...),  

também está em consonância com a proposta de Teixeira (2005), pois se refere a um espaço que 

não pertence ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC;]. Não podemos deixar de assinalar, 

contudo, que embora todas as ocorrências de “alí” se caracterizem como [-LOC; -ALOC], em 

relação ao espaço a que se referem, há diferenças em termos de conceptualização. Nas duas 

primeiras ocorrências, é ativado o esquema imagético de ligação centro/periferia, estando o 

locutor e o alocutário na região conceptualizada como centro, enquanto o locutor se refere a um 

lugar nas redondezas, correspondente à periferia. Já na terceira, é ativado o esquema imagético de 

trajetória e contêiner, em que o escritório é conceptualizado como o ponto final da trajetória 

(meta) e como recipiente (contêiner) (a xènte vai alí).  Na quarta e última ocorrência de “ali”, o 

esquema imagético ativado é o de contêiner, sendo o escritório conceptualizado como um 

recipiente no interior do qual se encontram o telefone e o aparelho de  fax.  

Como se pode observar na amostra do galego analisada, “aqui” ocorre como referindo-se 

ao espaço do locutor e do alocutário, e não somente do locutor; e “aí”, que costuma ser entendido 
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como o espaço do alocutário, ocorre referindo-se a um espaço que não pertence nem ao locutor 

nem ao alocutário.  

  

5.2  PORTUGUÊS EUROPEU  

(2) Informante  

Sexo Masculino; Idade: 22 anos; Escolaridade: Frequência de um curso superior; 

Profissão: Estudante.  

 (...) consegui ir ao Hospital de Santa Maria, fizeram-me uma carrada de exames, viram 

realmente que era o sistema nervoso, disseram-me logo "o senhor é um indivíduo nervoso, eh, 

não lhe acha [...], não lhe encontramos absolutamente mais nada" - fiz desde o coração à cabeça, 

até ressonância magnética fiz. e então chegaram à conclusão que era do sistema nervoso. eu 

andava a tomar três valium cincos por dia, o médico disse-me logo se eu andava a ser tratado por 

um veterinário cá da zona   

(3)  

(...) eles também não achavam muita razão para aquilo, e então, também tive uma crise, 

mesmo dentro do hospital tive uma crise dessas do ritmo cardíaco me acelerar. aproveitaram, 

tinham os alunos na altura, foram chamar o professor que estava a dar aula, e eles vieram todos 

para ali.  

Em (2), podemos observar uma única ocorrência do dêitico "cá” (eu andava a tomar três 

valium cincos por dia, o médico disse-me logo se eu andava a ser tratado por um veterinário cá da 

zona), que também não está em consonância com a proposta de Teixeira (2005), pois, para o 

autor, o dêitico “cá” se refere a um espaço pertencente ao locutor. Podemos notar, contudo, que 

neste fragmento o dêitico “cá” se refere a um espaço do locutor e do alocutário [+LOC; +ALOC]. 

A respeito do esquema imagético ativado, observa-se que, neste trecho, o esquema imagético 

ativado é o de ligação centro/periferia, pois o local (zona) é conceptualizado como uma região, 

em que o locutor e o alocutário se encontram, distinto daquele em que se situa o hospital, de onde 

o médico teria feito o comentário relatado pelo locutor.  
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Como se pode constatar, há em (3) uma única ocorrência do dêitico "ali" (tinham os 

alunos na altura, foram chamar o professor que estava a dar aula, e eles vieram todos para ali). 

Esse uso está em consonância com a proposta de Teixeira (2005), pois o espaço referido não 

pertence ao locutor nem ao alocutário. Os esquemas imagéticos ativados nesta ocorrência de “ali” 

é o de trajetória e contêiner, sendo o lugar conceptualizado por “ali” como o ponto final da 

trajetória (meta) e como recipiente, por se tratar de algum setor no interior do hospital onde se 

encontrava o informante, na fala reportada por ele.   

 Na amostra analisada do PE, verificamos que o dêitico “cá”, caracterizado por Teixeira como 

[+LOC;-ALOC],  refere-se a um espaço pertencente tanto ao locutor quanto ao alocutário 

[+LOC; +ALOC].  

  

5.3 PORTUGUÊS BRASILEIRO  

  

(4) Informante: Sexo Masculino;  Idade: 22 anos; Profissão: Borracheiro.  

F- É. (est) Aí a rapaziada chama de Maré, Nova Holanda. (est) Muitos que não conhecem lá fora, 

não são? (est) “Ah! Vou na Maré”. “Onde é essa Maré?” “Lá na Nova Holanda”. Aí- (ruído)  

E- Hum! Está. Ei aqui no final da rua que começa [(inint)] (“assim”) – esse outro bairro 

(inint)? [a Maré,], aliás.  

F- [É o quê?] [a Maré?] não, a Maré é depois da principal. Seguindo em frente aqui, (est) aí 

você vai dar numa rua transversal lá, a Maré, é bem dizer, é dali para frente, (est) não é? (est) 

Maré, é bem dizer, era isso aqui tudo. (est) Isso aqui tudo era embaixo [de]- de lago, [de]- de- 

hum! (ruído) Uma partezinha da Maré mesmo que pegava a praia, [um]- (est) um canalzinho. 

(est)  

Quer dizer, a rapaziada veio se mudando para cá, veio morando, veio [aterrando.] É, aí a [(inint) 

(“já)”) está quase-]...   

Há em (4), nove ocorrências de dêiticos de lugar, uma do dêitico “aí”, quatro do dêitico 

“aqui”, uma do dêitico “ali”, duas do dêitico “lá” e uma do dêitico “cá”.   

Na única ocorrência de “aí” (Aí a rapaziada chama de Maré, Nova Holanda), verifica-se 

novamente a não correspondência com o postulado por Teixeira (2005), segundo o qual, “aí” 
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representaria o espaço do alocutário. Neste trecho de fala, o dêitico “aí” se refere a um espaço 

não pertencente ao locutor nem ao alocutário.  De fato, no caso  em questão, o esquema ativado é 

o de ligação centro/periferia, e  em “Aí a rapaziada chama de Maré, Nova Holanda” o dêitico “aí” 

faz referência à periferia, na qual não se encontram o falante nem o ouvinte.  

O emprego do “lá”, nas três ocorrências detectadas, está em consonância com a proposta 

de Teixeira (2005), constituindo um espaço não pertencente ao locutor nem ao  alocutário. Mas 

observemos que as duas primeiras ocorrências de “lá” (Muitos que não conhecem lá fora, não 

são? (est) “Ah! Vou na Maré”. “Onde é essa Maré?” “Lá na Nova Holanda”.) diferem da terceira, 

relativamente à ativação de esquema imagético. Na primeira, o circunstanciador “fora” explicita 

bem a relação do uso de “lá”. Nesse caso, com o esquema imagético de contêiner, em que a Maré 

é conceptualizada como um recipiente, as pessoas que não são do bairro estão do lado de fora 

dele. Na segunda ocorrência, embora o esquema imagético ativado seja o mesmo, Nova Holanda 

é o contêiner, e a Maré, por sua vez, está no seu interior. Na terceira ocorrência, distintamente, 

“lá” associa-se ao esquema imagético de trajetória e contêiner (Seguindo em frente aqui, (est) aí 

você vai dar numa rua transversal lá, a Maré), em que “uma rua transversal” é conceptualizada 

como ponto final da trajetória (meta), e a preposição “em” na contração “numa rua” indica 

tratarse de um contêiner.   

 Nas três ocorrências de “aqui” (Seguindo em frente  aqui, (est) aí você vai dar numa rua 

transversal lá.../ a Maré, é bem dizer, é dali para frente, (est) não é? (est) Maré, é bem dizer, era 

isso  aqui tudo. (est). Isso ( aqui tudo era embaixo [de]- de lago), o dêitico em questão constitui 

um espaço pertencente tanto ao locutor quanto ao alocutário, e não somente ao locutor, como 

defendido por Teixeira (2005). No que diz respeito aos esquemas imagéticos, a primeira 

ocorrência de “aqui” dá-se relacionada ao esquema imagético de trajetória; a segunda  está 

associada ao esquema parte-todo; e a terceira associa-se aos esquemas imagéticos cima-baixo e 

parte-todo.  

Por fim, o dêitico “cá”, em sua única ocorrência (a rapaziada veio se mudando para cá, 

veio morando, veio aterrando), refere-se a um espaço pertencente também a ambos, locutor e 

alocutário, e está relacionado ao esquema imagético de trajetória, estando o locutor e o alocutário 

no final da trajetória (meta).    

Também no PB, como se pode constatar, os dêiticos “aqui” e “cá” referem-se a espaços 

pertencentes ao Locutor e Alocutário, e o dêitico “aí” se refere a um espaço não pertencente ao 
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locutor nem ao alocutário.  Essas amostras analisadas, que servem para ilustrar o procedimento 

adotado na análise de todos os dados, já demonstram, qualitativamente:  (i) relação existente 

entre as ocorrências de dêiticos de lugar e ativação de esquemas imagéticos e (ii) que a proposta 

de Teixeira (2005) precisa de ajustes.   

Considerando os resultados dos dados analisados, propomos o quadro a seguir, em que 

ajustamos a proposta de Teixeira (2005), no que tange à relação entre os usos de dêiticos de lugar 

e os espaços do locutor e do alocutário.  

  

     QUADRO 3 - Dêiticos de lugar e os espaços do locutor e do alocutário   

 

  

Nesse quadro, "aqui" e "cá" são espaços do locutor e podem ser ou não espaços do 

alocutário. "Aí" não é espaço do locutor, mas pode ser ou não espaço do alocutário. E, por fim, 

"ali" e "lá" não são espaços nem do locutor, nem do alocutário.   

Passemos, então, para a apresentação dos resultados referentes à análise quantitativa dos 

dados.   

  

5.4  ANÁLISE QUANTITATIVA  

5.4.1  Galego  

5.4.1.1  Esquemas imagéticos  

A. O esquema imagético de contêiner  

 

Os dêiticos “*aquí “aí”, “alí”, e “alá” relacionados ao esquema imagético de contêiner 

apresentam um total de quarenta e três ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo vinte 

e seis ocorrências do dêitico “*aquí”, que correspondem a sessenta por cento; quatro ocorrências 

  

    Fonte:   Teixeira   (2005 ,   p.   452 )   
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do dêitico “aí”, que correspondem a nove por cento; nove ocorrências do dêitico “alí”, que 

correspondem a vinte e um por cento; quatro ocorrências do dêitico “alá”, que correspondem a 

nove por cento.  Não houve nenhuma ocorrência do dêitico “acá”.   

O dêitico *“aqui”, como vimos, apresenta um total de vinte e seis  ocorrências, sendo uma  

ocorrência na amostra “A Pesca no banco Saariano”, duas ocorrências na amostra “Vacacións en 

Ibisa”, treze ocorrências na amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa”, três ocorrências na 

amostra “Os Novos Inventos”, cinco ocorrências na amostra “A Vida Detrás da Mostrador” e 

duas ocorrências na amostra “A Persecución do Contrabando”.  

O dêitico “aí” apresenta um total de quatro ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“A Pesca no Banco Sahariano” e  três ocorrências na amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa”.  

O dêitico “alí” apresenta um total de nove ocorrências, sendo oito ocorrências na amostra 

“Vacacións em Ibisa” e uma ocorrência na amostra “Os Novos Inventos”.  

O dêitico “alá” apresenta um total de quatro ocorrências, sendo uma ocorrência na 

amostra “Os Novos Inventos” e três ocorrências na amostra “A Persecución do Contrabando”.  

  

A.1. Os esquemas imagéticos de trajetória e contêiner  

Os dêiticos “*aqui” e  “alí” relacionados aos esquemas imagéticos de trajetória e também 

de contêiner apresentam um total de quatro ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo 

uma ocorrência do dêitico *“aqui”, que corresponde a vinte e cinco por cento, e três ocorrências 

do dêitico “alí”, que correspondem a setenta e cinco por cento. Não houve nenhuma ocorrência 

dos dêiticos “aí”, “acá” e “alá”.      

O dêitico *“aqui” apresenta uma ocorrência na amostra “A Vida Detrás da Mostrador”. O 

dêitico “alí” apresenta  duas ocorrências na amostra “Os Novos Inventos” e uma ocorrência na 

amostra “A Persecución do Contrabando”.  

  

B. O esquema imagético de ligação centro/periferia  

Os dêiticos *“aqui”, “aí”, “alí”, “acá” e “alá” relacionados ao esquema imagético de 

ligação centro/periferia apresentam um total de dezoito ocorrências, que corresponde a cem por 

cento, sendo quatro ocorrências do dêitico “aqui*”, que correspondem a vinte e dois por cento; 

sete ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a trinta e nove por cento; cinco ocorrências do 
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dêitico “alí”, que correspondem a vinte e oito por cento; uma ocorrência do dêitico “acá”, que 

corresponde a seis por cento; e uma ocorrência do dêitico “alá”, que também corresponde a seis 

por cento.  

O dêitico “aquí” apresenta um total de quatro ocorrências, sendo  três ocorrências na 

amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa” e uma ocorrência na amostra “A Vida detrás da 

Mostrador”.  

O dêitico “aí” apresenta um total de sete ocorrências, sendo três ocorrências na amostra 

“O Marisqueo na Ría da Arousa”, duas ocorrências na amostra “Os Novos Inventos” e duas 

ocorrências na amostra “A Vida Detrás da Mostrador”.  

O dêitico “ali” apresenta um total de cinco ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“A Pesca no Banco Sahariano”, uma ocorrência na amostra “Vacacións em Ibisa”, uma 

ocorrência na amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa” e duas ocorrências na amostra “Os 

Novos Inventos”.  

O dêitico “acá” apresenta uma ocorrência na amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa”, e 

o dêitico “alá” apresenta uma ocorrência na amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa”.  

  

C. O esquema imagético de trajetória  

Os dêiticos “*aqui”, “aí”, “alí”, “acá” e “alá” relacionados ao esquema imagético de 

trajetória apresentam um total de cinco ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo 

nenhuma ocorrência do dêitico “*aqui”; duas ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a 

quarenta por cento; e três ocorrências do dêitico “alá”, que correspondem a sessenta por cento.   

Não se observou nenhuma ocorrência dos dêiticos “alí” e  “acá”.  

O dêitico “aí” apresenta duas ocorrências  na amostra “A Pesca no Banco Sahariano”. O 

dêitico “alá” apresenta um total de três ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “Os Novos 

Inventos”  e duas ocorrências na amostra “A Persecución do Contrabando”.   

D. O esquema imagético de ligação parte/todo  

O dêitico “aí” apresenta um total de duas ocorrências, que corresponde a cem por cento. 

Não se observou nenhuma  ocorrência dos dêiticos “*aquí”, “acá” e “alá”. O dêitico “aí apresenta 

duas ocorrências na amostra “O Marisqueo na Ría da Arousa”.  
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5.4.1.2  Espaço pertencente ao locutor e ao alocutário  

  

No que se refere ao espaço pertencente ao locutor e ao alocutário (loc; aloc), foram 

encontrados, no corpus do galego, os seguintes resultados.  

O dêitico “*aquí” apresenta um total de trinta e uma ocorrências, que corresponde a cem 

por cento, todas elas referentes a um espaço pertencente ao locutor e ao alocutário [+LOC; 

+ALOC].  

O dêitico “aí” apresenta um total de quinze ocorrências, que corresponde a cem por cento, 

sendo treze ocorrências, que correspondem a oitenta e sete por cento, referentes a um espaço não 

pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC]; e duas ocorrências, que correspondem 

a treze por cento, referentes a um espaço não pertencente ao locutor, mas pertencente ao 

alocutário [-LOC; +ALOC].  

O dêitico “alí” apresenta um total de dezessete ocorrências, que corresponde a cem por 

cento, sendo todas elas referentes a um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário 

[LOC; -ALOC].  

O dêitico “acá” apresenta somente uma ocorrência, que corresponde a cem por cento, 

referente a um espaço pertencente ao locutor e ao alocutário [+LOC; +ALOC].  

O dêitico “alá” apresenta um total de oito ocorrências, que corresponde a cem por cento, 

referentes a um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC].  

A seguir, são apresentados os gráficos relativos aos dados quantificados do galego.    
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                                              GRÁFICO 1  

 

 
              Fonte: A autora (2018).  

GRÁFICO 2  

 

                         Fonte: A autora (2018).  
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5.4.2. Português Europeu   

5.4.2.1  Esquemas imagéticos  

A. O esquema imagético de contêiner  

Os dêiticos “aqui”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados ao esquema imagético de contêiner 

apresentam um total de trinta e nove ocorrências, que corresponde a cem por cento,  sendo vinte 

ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a cinquenta e um por cento; seis ocorrências do 

dêitico “ali”, que correspondem a quinze por cento; três ocorrências do dêitico “cá”, que 

correspondem a oito por cento; e dez ocorrências do dêitico “lá”, que correspondem a vinte e seis 

por cento. Não houve ocorrência do dêitico “aí”.  

O dêitico “aqui” apresenta um total de vinte ocorrências, sendo cinco ocorrências na 

amostra “As Grandes Cidades”, três ocorrências na amostra “Saber Vender”, onze ocorrências na 

amostra “Desporto e Dinheiro” e uma ocorrência na amostra “Na Base Militar de Beja”.  

O dêitico “ali” apresenta um total de seis ocorrências, sendo  uma ocorrência na amostra 

“Desporto e Dinheiro” e cinco ocorrências na amostra “Na Base Militar de Beja”.  

O dêitico “cá” apresenta o total de  três ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“Um Meio Pequeno” e duas ocorrências na amostra “Saber Vender”.  

O dêitico “lá” apresenta um total de dez ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“Um Meio Pequeno”,  duas ocorrências na amostra “as Grandes Cidades”, quatro ocorrências na 

amostra “Saber Vender” e três ocorrências na amostra “Desporto e Dinheiro”.  

  

A.1 Os esquemas imagéticos de trajetória e contêiner  

Os dêiticos “aqui”, “cá” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de trajetória e de 

contêiner apresentam um total de seis ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo duas 

ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a trinta e três por cento; uma ocorrência do 

dêitico “cá”, que corresponde a dezessete por cento; e três ocorrências do dêitico “lá”, que 

correspondem a cinquenta por cento. Não houve ocorrências dos dêiticos “aí” e “ali”.  

O dêitico “aqui” apresenta duas ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “As 

Grandes Cidades” e uma ocorrência na amostra “Desporto e Dinheiro”.  

O dêitico “cá” apresenta uma ocorrência na amostra “Na Base Militar de Beja”.  
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     O dêitico “lá” apresenta um total de três ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra  

“As Grandes Cidades”, uma ocorrência na amostra “Saber Vender” e uma ocorrência na amostra 

“Desporto e Dinheiro”.  

B. O esquema imagético de trajetória  

Os dêiticos “aqui”, “ali” e “cá” relacionados ao esquema imagético de trajetória 

apresentam um total de cinco ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo  duas 

ocorrências do dêitico “ali”, que correspondem a quarenta por cento;  três ocorrências do dêitico 

“cá”, que correspondem a sessenta por cento. Não houve ocorrências  dos dêiticos “lá”, “aqui” e 

“aí”.  

O dêitico “ali” apresenta duas ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “Um Mal 

Desconhecido” e uma ocorrência na amostra “Na Base Militar de Beja”.  

O dêitico “cá” apresenta um total de três ocorrências, sendo duas ocorrências na amostra 

“Um Meio Pequeno” e uma ocorrência na amostra “Desporto e Dinheiro”.  

B.1 Os esquemas imagéticos de trajetória e cima-baixo  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” não ocorreram relacionados aos esquemas imagéticos 

de trajetória e cima-baixo. Houve  a presença de uma ocorrência do dêitico “lá”, que corresponde 

a cem por cento.  

O dêitico “lá” relacionado aos esquemas imagéticos de trajetória e cima-baixo apresenta 

sua  ocorrência única na amostra “As Grandes Cidades”.  

C. O esquema imagético de ligação centro/periferia  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados ao esquema imagético de ligação 

centro/periferia apresentam um total de oito ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo 

duas ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a vinte e cinco por cento; quatro ocorrências 

do dêitico “ali”, que correspondem a cinquenta por cento; duas ocorrências do dêitico “cá”, que 

correspondem a vinte e cinco por cento. Não houve  ocorrências dos dêiticos “lá” e “aqui”.  

O dêitico “aí” apresenta duas ocorrências na amostra “Desporto e Dinheiro”. O dêitico 

“ali” apresenta quatro ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “Desporto e Dinheiro” e três 

ocorrências na amostra “Na Base Militar de Beja”. O dêitico “cá” apresenta duas ocorrências, 
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sendo uma ocorrência na amostra “Um Mal Desconhecido” e uma ocorrência na amostra “Na 

Base Militar de Beja”.  

D. O esquema imagético de ligação parte/todo  

O dêitico “aqui” corresponde a única ocorrência relacionada ao esquema imagético de 

ligação parte/todo. Nãoo se observou nenhuma ocorrência dos dêiticos  “aí”, “ali” e “lá”. O 

dêitico “aqui” apresenta uma ocorrência na amostra “Na Base Militar de Beja”.  

  

5.4.2.2   Espaço pertencente ao locutor e ao alocutário  

No que se refere ao espaço pertencente ao locutor e ao alocutário, foram encontrados, no 

corpus do PE, os seguintes resultados.  

O dêitico “Aqui” apresenta um total de vinte e três ocorrências, que corresponde a cem 

por cento, e todas elas são referentes  a um espaço pertencente ao locutor e ao alocutário [+ LOC; 

+ALOC].  

O dêitico “aí” apresenta o total de duas ocorrências, que corresponde a cem por cento, e 

são referentes a um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC].  

O dêitico “ali” apresenta o total de doze ocorrências, que corresponde a cem por cento, e 

são referentes a um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC].  

O dêitico “cá” apresenta um total de nove ocorrências, que corresponde a cem por cento,  

e são  referentes a um espaço pertencente ao locutor e ao alocutário [+ LOC; +ALOC].  

O dêitico “lá” apresenta um total de quatorze ocorrências, que corresponde a cem por 

cento, e são referentes a um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; ALOC].  

 Os Gráficos 3 e 4 exibem os resultados aqui relatados referentes ao PE.  
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                                       GRÁFICO 3  

 

                     
                           Fonte: A autora (2018).  

  

GRÁFICO 4  

 
                          Fonte: A autora (2018).  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

aqui aí ali cá lá

Contêiner 51% 0% 15% 8% 26%

Trajetória 0% 0% 40% 60% 0%

Trajetória e Contêiner 33% 0% 0% 17% 50%

Ligação centro/periferia 0% 25% 50% 25% 0%

Ligação parte/todo 100% 0% 0% 0% 0%

Trajetória e Cima baixo 0% 0% 0% 0% 100%

DÊITICOS E ESQUEMAS IMAGÉTICOS NO PORTUGUÊS 
EUROPEU 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

LOC; ALOC _LOC; _ALOC LOC;_ALOC _LOC; ALOC

aqui 100% 0% 0% 0%

aÍ 0% 100% 0% 0%

ali 0% 100% 0% 0%

cá 100% 0% 0% 0%

lá 0% 100% 0% 0%

DÊITICOS E ESQUEMAS - TABELA  LOC ALOC - 
PORTUGUÊS EUROPEU 



95  

  

5.4.3  Português Brasileiro  

5.4.3.1. Esquemas imagéticos  

A. O esquema imagético de contêiner  

Os dêiticos de lugar “aqui”, “aí”, “ali” e “lá” relacionados ao esquema imagético de 

contêiner apresentam um total de trezentas e quarenta e duas ocorrências,  sendo cento e sessenta 

e quatro ocorrências do dêitico “aqui”,  que correspondem a quarenta e oito por cento; dez 

ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a três por cento; dezenove ocorrências do dêitico 

“ali”, que correspondem a seis por cento e cento; e quarenta e nove ocorrências do dêitico “lá”, 

que correspondem a quarenta e quatro por cento. Não se observou nenhuma ocorrência do dêitico 

“cá”.  

O dêitico “aqui” apresenta um total de cento e sessenta e quatro ocorrências, trinta e uma 

ocorrências na amostra “15 Rob”, quinze ocorrências na amostra “04 Lei”, trinta e sete 

ocorrências na amostra “07 Edu”,  trinta e uma ocorrências na amostra “11 Glo”, vinte e oito 

ocorrências na amostra “08 Lui” e vinte e duas ocorrências na amostra “16 Mar”.  

O dêitico “aí” apresenta um total de dez ocorrências, sendo três ocorrências na amostra 

“15 Rob”, três ocorrências na amostra “07 Edu”,  três ocorrências na amostra “11 Glo” e uma 

ocorrência na amostra “16 Mar”.  

 O dêitico “ali” apresenta no total dezenove ocorrências, sendo três ocorrências na 

amostra “15 Rob”, três ocorrências na amostra “04 Lei”,  uma ocorrência na amostra “07 Edu”, 

seis ocorrências na amostra  “11 Glo” e seis ocorrências na amostra “08 Lui”.  

O dêitico “lá” apresenta um total de cento e quarenta e nove ocorrências, sendo dezesseis 

ocorrências na amostra “15 Rob”, quarenta e quatro ocorrências na amostra “04 Lei”, trinta e 

quatro ocorrências na amostra “07 Edu”, vinte e oito ocorrências na amostra “11 Glo”, doze 

ocorrências na amostra “08 Lui” e quinze ocorrências na amostra “16 Mar”.       

  

A.1. Os esquemas imagéticos de contêiner e cima-baixo  

Os dêiticos “aqui”, aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de 

contêiner e cima-baixo apresentam um total de cinco ocorrências, que corresponde a cem por 

cento, sendo duas ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a quarenta por cento; uma 
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ocorrência do dêitico “ali”, que corresponde a vinte e cinco por cento; e duas ocorrências do 

dêitico “lá, que correspondem a quarenta por cento.    Não se observaram ocorrências do dêitico 

“aí” e do dêitico “cá”.  

O dêitico “aqui” apresenta duas ocorrências: uma na amostra “04 Lei” e uma na amostra 

“07 Edu”. O dêitico “ali” apresenta uma ocorrência na amostra “08 Lui”. O dêitico “lá” apresenta 

duas ocorrências: uma na amostra “15 Rob” e uma na amostra “07 Edu”.  

  

A2. Os esquemas imagéticos de contêiner e bloqueio  

Há apenas uma ocorrência relacionada à ocorrência conjunta desses dois esquemas 

imagéticos. Tal ocorrência se verifica com o dêitico “lá” na amostra “15 Rob”, que corresponde a 

cem por cento.  

  

A3. Os esquemas imagéticos de contêiner e ligação parte/todo  

Há também apenas uma ocorrência relacionada à ocorrência conjunta dos esquemas 

imagéticos de contêiner e ligação parte/todo, e tal ocorrência também se verifica com o dêitico 

“lá” na amostra “07 Edu”, que corresponde a cem por cento.  

  

A4. Os esquemas imagéticos de contêiner e frente-trás  

Mais uma vez  há apenas uma ocorrência relacionada à ocorrência conjunta desses 

esquemas imagéticos, e tal ocorrência novamente se verifica com o dêitico “lá” na amostra “11 

Glo”.  

  

A5. Os esquemas imagéticos de contêiner e trajetória  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de contêiner e 

trajetória apresentam um total de sessenta e sete ocorrências, que corresponde a cem por cento, 

sendo  dezoito ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a  vinte e sete por cento; quatro 

ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a seis por cento; e quarenta e cinco ocorrências do 

dêitico “lá”, que correspondem a sessenta e sete por cento. Não se observou nenhuma ocorrência 

dos dêiticos “ali” e “cá”.  
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O dêitico “aqui” apresenta um total de dezoito ocorrências, sendo cinco ocorrências na 

amostra “15 Rob”, uma ocorrência na amostra “04 Lei”, uma ocorrência na amostra “11 Glo”, 

três ocorrências na amostra “08 Lui” e cinco ocorrências na amostra “16 Mar”.  

O dêitico “lá” apresenta um total de quarenta e cinco ocorrências , sendo doze ocorrências 

na amostra “15 Rob”, onze ocorrências na amostra “04 Lei”, seis ocorrências na amostra “07 

Edu”, uma ocorrência na amostra “11 Glo”, cinco ocorrências na amostra “08 Lui” e dez 

ocorrências na amostra “16 Mar”.  

  

B. O esquema imagético de trajetória  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “cá” e “lá” relacionados ao esquema imagético de trajetória 

apresentam um total de cento e dezesseis ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo 

nove ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a oito por cento; oito ocorrências do 

dêitico “aí”, que correspondem a sete por cento; onze ocorrências do dêitico “ali”, que 

correspondem a nove por cento; vinte ocorrências do dêitico “cá”, que correspondem a dezessete 

por cento e  sessenta; e oito ocorrências do dêitico “lá”, que correspondem a cinquenta e nove por 

cento.  

O dêitico “aqui” apresenta nove ocorrências no total, sendo uma na amostra “15 Rob”, 

uma na amostra “04 Lei”, cinco na amostra “07 Edu”, uma na amostra “08 Lui” e uma ocorrência 

na amostra “16 Mar”.  

O dêitico “aí” apresenta um total de oito ocorrências, sendo duas ocorrências na amostra 

“15 Rob”, cinco ocorrências na amostra “04 Lei” e uma ocorrência na amostra “08 Lui”.  

O dêitico “Ali” apresenta um total de onze ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“15 Rob”, duas ocorrências na amostra “04 Lei”, duas ocorrências na amostra “07 Edu”, uma 

ocorrência na amostra “11 Glo” e cinco ocorrências na amostra “08 Lui”.  

O dêitico “cá” apresenta vinte ocorrências no total , sendo sete ocorrências na amostra “15 

Rob”, cinco ocorrências na amostra “04 Lei”, uma ocorrência na amostra “07 Edu”, quatro 

ocorrências na amostra “11 Glo” e três ocorrências na amostra “16 Mar”.  

O dêitico “lá” apresenta sessenta e oito ocorrências no total, sendo dezoito ocorrências na 

amostra “15 Rob”,  vinte e quatro ocorrências na amostra “04 Lei”, seis ocorrências na amostra 

“07 Edu”,  três ocorrências na amostra “11 Glo”, uma ocorrência na amostra “08 Lui” e onze 

ocorrências na amostra “16 Mar”.  
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B1. Os esquemas imagéticos de trajetória e cima-baixo  

Os dêiticos “aqui”, “ali” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de trajetória e 

cimabaixo apresentam um total de dez ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo três 

ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a trinta por cento; duas ocorrências do dêitico 

“ali”, que correspondem a vinte por cento; e cinco ocorrências do dêitico “lá”, que correspondem 

a cinquenta por cento. Não houve ocorrências dos dêiticos “aí” e “cá.  

O dêitico “aqui” apresenta  três ocorrências, sendo uma na amostra “07 Edu”, uma na 

amostra “11 Glo” e uma na amostra “08 Lui”. O dêitico “ali” relacionado ao esquema imagético 

de trajetória e cima-baixo apresenta duas ocorrências na amostra “04 Lei”. O dêitico “lá” 

apresenta um total de cinco ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “15 Rob”, uma 

ocorrência na amostra “07 Edu”, uma ocorrência na amostra “11 Glo” e duas ocorrências na 

amostra “16 Mar”.  

  

B2. Os esquemas imagéticos de trajetória e frente-trás  

Os dêiticos “ali” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de trajetória e frente-trás 

apresentam um total de sete ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo cinco 

ocorrências do dêitico “ali”, que correspondem a setenta e um por cento; e duas ocorrências do 

dêitico “lá”, que correspondem a vinte e nove por cento. Não houve ocorrências dos dêiticos 

“aqui”, “aí” e “cá”.  

O dêitico “ali” apresenta um total de cinco ocorrências, sendo quatro ocorrências na 

amostra “15 Rob” e uma ocorrência na amostra “04 Lei”. O dêitico “lá” apresenta duas 

ocorrências na amostra “15 Rob”.  

  

C. O esquema imagético de ligação centro/periferia  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados ao esquema imagético de ligação 

centro/periferia apresentam um total de cento e sessenta e seis ocorrências, que corresponde a 

cem por cento, sendo trinta e uma ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a dezenove 

por cento;  setenta e oito ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a quarenta e sete por 

cento; trinta e seis ocorrências do dêitico “ali”, que correspondem a vinte e dois por cento; uma 
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ocorrência do dêitico “cá”, que corresponde a um por cento; e vinte ocorrências do dêitico “lá”, 

que correspondem a doze por cento.  

O dêitico “aqui” apresenta um total de trinta e uma  ocorrências, sendo seis ocorrências na 

amostra “15 Rob”, quatro ocorrências na amostra “04 Lei”, oito ocorrências na amostra “07 

Edu”, três ocorrências na amostra “11 Glo”, quatro ocorrências na amostra “08 Lui” e seis 

ocorrências na amostra “16 Mar”.  

O dêitico “aí” apresenta um total de setenta e oito ocorrências, sendo trinta e uma  

ocorrências na amostra “15 Rob”, dezesseis ocorrências na amostra “04 Lei”, seis ocorrências na 

amostra “07 Edu”, sete ocorrências na amostra “11 Glo”, oito ocorrências na amostra “08 Lui” e 

dez ocorrências na amostra “16 Mar”.  

 O dêitico “Ali” apresenta um total de trinta e seis ocorrências, sendo cinco ocorrências 

na amostra “15 Rob”, treze ocorrências na amostra “04 Lei”, duas ocorrências na amostra “07 

Edu”, quatro ocorrências na amostra “11 Glo”, sete ocorrências na amostra “08 Lui” e cinco 

ocorrências na amostra “16 Mar”.   

O dêitico “cá” apresenta uma ocorrência na amostra “08 Lui”. O dêitico “lá” apresenta um 

total de vinte ocorrências, sendo uma na amostra “15 Rob”, oito ocorrências na amostra “04 Lei”, 

três ocorrências na amostra “07 Edu”, uma ocorrência na amostra “08 Lui” e sete ocorrências na 

amostra “16 Mar”.  

  

C1. Os esquemas imagéticos de ligação centro-periferia e cima-baixo  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de 

ligação centro-periferia e cima-baixo apresentam um total de onze ocorrências, que corresponde a 

cem por cento, sendo três ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a vinte e sete por 

cento; quatro ocorrências do dêitico “aí”, que correspondem a trinta e seis por cento; três 

ocorrências do dêitico “ali”, que correspondem a vinte e sete por cento; e uma ocorrência do 

dêitico “lá”, que corresponde a nove por cento. Não houve ocorrência do dêitico “cá”.  

O dêitico “aqui” apresenta  um total de três ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“11 Glo” e duas ocorrências na amostra “08 Lui”. O dêitico “aí” apresenta  quatro ocorrências na 

amostra “16 Mar”. O dêitico “ali” apresenta  três ocorrências na amostra “04 Lei”. E o dêitico 

“lá” apresenta  uma ocorrência na amostra “07 Edu”.  
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C2. Os esquemas imagéticos de ligação centro/periferia e frente-trás 

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de 

ligação centro/periferia e frente-trás apresentam um total de três ocorrências, que corresponde a 

cem por cento, sendo uma ocorrência do dêitico “aí”, que corresponde a trinta e três por cento; 

duas ocorrências do dêitico “ali”, que correspondem a sessenta e sete por cento. Não se observou 

nenhuma ocorrência dos dêiticos “cá” , “lá” e “aqui”.   

O dêitico “aí” apresenta uma ocorrência na amostra “16 Mar”. O dêitico “ali” apresenta o 

total de duas ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “04 Lei” e uma ocorrência na 

amostra “16 Mar”.  

  

D. O esquema imagético de ligação parte/todo  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados ao esquema imagético de ligação 

parte/todo apresentam o total de doze ocorrências, que corresponde a cem por cento, sendo duas 

ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a dezessete por cento; uma ocorrência do 

dêitico “aí”, que corresponde a oito por cento; três ocorrências do dêitico “ali”, que 

correspondem a vinte e cinco por cento; quatro ocorrências do dêitico “cá”, que correspondem a 

trinta e três por cento; e duas ocorrências do dêitico “lá”, que correspondem a dezessete por 

cento.  

O dêitico “aqui” apresenta duas ocorrências na amostra “15 Rob”. O dêitico “aí” 

apresenta uma ocorrência na amostra “15 Rob”. O dêitico “ali” apresenta um total de três 

ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra “04 Lei” e duas ocorrências na amostra “11 Glo”. 

O dêitico “cá” apresenta quatro ocorrências sendo uma ocorrência na amostra “15 Rob”, uma 

ocorrência na amostra “04 Lei”, uma ocorrência na amostra “07 Edu” e uma ocorrência na 

amostra “08 Lui”. O dêitico “lá” apresenta  duas ocorrências, sendo uma ocorrência na amostra 

“15 Rob” e uma ocorrência na amostra “16 Mar”.  

  

D1. Os esquemas imagéticos de ligação parte/todo e cima-baixo  

Os dêiticos “aqui”, “aí”, “ali”, “cá” e “lá” relacionados aos esquemas imagéticos de 

ligação parte/todo e cima-baixo apresentam um total de cinco ocorrências, que corresponde a cem 

por cento, sendo duas ocorrências do dêitico “aqui”, que correspondem a quarenta por cento; uma 
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ocorrência do dêitico “ali”, que corresponde a vinte por cento; e duas ocorrências do dêitico “lá”, 

que correspondem a quarenta por cento. Não se observou nenhuma ocorrência do dêitico “aí” e 

do dêitico “cá”.  

O dêitico “aqui” apresenta  um total de duas ocorrências, sendo uma ocorrência na 

amostra “07 Edu” e  uma ocorrência na amostra “08 Lui”. O dêitico “ali” apresenta  uma 

ocorrência na amostra “04 Lei”. O dêitico “lá” apresenta  uma ocorrência na amostra “07 Edu”.  

  

D2. Os esquemas imagéticos de ligação parte/todo e frente-trás  

Houve apenas uma ocorrência do  dêitico “lá” relacionada ao esquema imagético de 

ligação parte/todo e frente-trás, que corresponde a cem por cento, na amostra “15 Rob”.  

  

E. O esquema imagético de cima-baixo  

O dêitico “lá” relacionado ao esquema imagético de cima-baixo apresenta  três 

ocorrências, que correspondem a cem por cento, sendo uma ocorrência na amostra “15 Rob”, 

uma ocorrência na amostra “08 Lui” e uma ocorrência na amostra “16 Mar”.  

  

F. O esquema imagético de frente-trás  

Houve apenas uma ocorrência relacionada ao esquema imagético de frente-trás do dêitico 

“aqui”, que corresponde a cem por cento  na amostra “08 Lui”.  

  

5.4.3.2  Espaço pertencente ao locutor e ao alocutário  

No que se refere ao espaço pertencente ao locutor e ao alocutário, foram encontrados os 

seguintes resultados. O dêitico “aqui” apresenta um total de duzentas e trinta e cinco ocorrências, 

sendo duzentas e vinte e cinco ocorrências representativas de um espaço pertencente ao locutor e 

ao alocutário [+LOC; +ALOC], que corresponde a noventa e seis por cento,  e dez ocorrências 

representativas de um espaço pertencente ao locutor e não pertencente ao alocutário [+LOC; - 

ALOC], que corresponde a quatro por cento.  

 O dêitico “aí” apresenta um total de cento e seis ocorrências, sendo cento e três 

representativas de um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC], que 
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corresponde a noventa e sete por cento, e três ocorrências representativas de um espaço não 

pertencente ao locutor, mas pertencente ao alocutário [-LOC; +ALOC], que correspondem a três 

por cento.  

O dêitico “ali” apresenta um total de oitenta e três ocorrências, todas representativas de 

um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC], que corresponde a cem 

por cento.  

O dêitico “cá” apresenta um total de vinte e cinco ocorrências, todas elas representativas 

de um espaço pertencente ao locutor e ao alocutário [+LOC; +ALOC], que corresponde a cem 

por cento.  

O dêitico “lá” apresenta um total de trezentas e duas ocorrências, todas elas 

representativas de um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário [-LOC; -ALOC], que 

corresponde a cem por cento.  

Nos Gráficos 5 e 6, estão reunidos os resultados referentes ao PB.  
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GRÁFICO 5  

 

       Fonte: A autora (2018).  
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aqui aí ali cá lá

Contêiner 48% 3% 6% 0% 44%

Contêiner e Cima baixo 40% 0% 20% 0% 40%

Contêiner e Bloquei 0% 0% 0% 0% 100%

Contêiner e Ligação parte todo 0% 0% 0% 0% 100%

Contêiner e Frente Trás 0% 0% 0% 0% 100%

Trajetória 8% 7% 9% 17% 59%

Trajetória e Contêiner 27% 6% 0% 0% 67%

Trajetória e Cima baixo 30% 0% 20% 0% 50%

Trajetória e Frente trás 0% 0% 71% 0% 29%

Lig.Centro/periferia 19% 47% 22% 1% 12%

Ligação centro/periferia e Cima
baixo

27% 36% 27% 0% 9%

Ligação centro/periferia e
Frente trás

0% 33% 67% 0% 0%

Ligação parte/todo 17% 8% 25% 33% 17%

Ligação parte/todo e Cima
baixo

50% 0% 25% 0% 25%

Ligação parte/todo e Frente
Trás

0% 0% 0% 0% 100%

Cima baixo 0% 0% 0% 0% 100%

Frente trás 100% 0% 0% 0% 0%

DÊITICOS E ESQUEMAS NO PORTUGUÊS DO BRASIL  
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                                                                   GRÁFICO 6                 

 

                    Fonte: A autora (2018).  

  

5.5  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

A partir dos resultados encontrados, no que diz respeito ao corpus do galego, notamos que 

a relação mais frequente entre dêiticos de lugar e esquemas imagéticos se deu entre o dêitico 

“*aqui” e o esquema imagético de contêiner, com um total de trinta e uma ocorrências. Esse 

dêitico  também ocorreu com  o esquema imagético de ligação centro/periferia, com quatro 

ocorrências, e, posteriormente, com  a ativação conjunta dos esquemas imagéticos de trajetória e 

contêiner, com uma ocorrência.  

O dêitico “aí” apresenta um total de quinze ocorrências. O maior número de ocorrências 

desse dêitico relaciona-se ao esquema imagético de ligação centro/periferia, seguindo-se a 

relação desse dêitico com  o esquema de contêiner, com quatro ocorrências; com o esquema de 

trajetória, com duas ocorrências; e com o esquema imagético de ligação parte/todo, também com 

duas ocorrências.  
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LOC; ALOC 96% 0% 0% 100% 0%

_LOC; _ALOC 0% 97% 100% 0% 100%

LOC;_ALOC 4% 0% 0% 0% 0%

_LOC; ALOC 0% 3% 0% 0% 0%

DÊITICOS E ESQUEMAS - TABELA  LOC ALOC - 
PORTUGUÊS DO BRASIL 
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O dêitico “alí” apresenta um total de dezessete ocorrências e  o maior número de 

ocorrências se deu em relação ao esquema imagético de contêiner (nove ocorrências). Em 

seguida, notamos a relação desse dêitico com o esquema imagético de ligação centro-periferia, 

com cinco ocorrências, e com o esquema imagético de trajetória, com três ocorrências.  

O dêitico “acá”, por sua vez, apresenta apenas uma ocorrência  em relação ao esquema 

imagético de ligação centro/periferia.  

O dêitico “alá” apresenta o total de oito ocorrências, sendo o maior número delas  em  

relação ao esquema imagético de contêiner, com quatro ocorrências. Em seguida, notamos três 

ocorrências desse dêitico relacionadas ao esquema imagético de trajetória e uma ocorrência 

relacionada ao esquema imagético de ligação centro/periferia.  

Os resultados referentes ao PE demonstram que o dêitico “aqui” também ocorreu com 

maior frequência relacionado ao esquema imagético de contêiner (vinte ocorrências). Em 

seguida, ainda a respeito do dêitico “aqui”, houve duas ocorrências relacionadas ao esquema 

imagético de trajetória e contêiner e  uma ocorrência relacionada ao esquema imagético de 

ligação parte/todo.  

Na sequência, vem o dêitico “lá”, com um total de dez ocorrências relacionadas ao 

esquema imagético de contêiner,  três ocorrências relacionadas ao esquema imagético de 

trajetória e contêiner e, finalmente, uma ocorrência relacionada ao esquema imagético de 

trajetória e cima-baixo.     

   O dêitico “ali” vem a seguir com um total de seis ocorrências  relacionadas ao esquema 

imagético de contêiner e quatro ocorrências relacionadas ao esquema imagético de ligação 

centro/periferia.   

O dêitico “cá” apresenta um total de três ocorrências relacionadas ao esquema imagético 

de contêiner,  três ocorrências relacionadas ao esquema imagético de trajetória,  duas ocorrências 

relacionadas ao esquema imagético de ligação centro/periferia e uma ocorrência relacionada ao 

esquema imagético de trajetória e contêiner.  

Por fim,  o dêitico “aí” ocorreu duas vezes, estando as duas  ocorrências relacionadas ao 

esquema imagético de ligação centro/periferia.    

No PB, a relação mais frequente também se deu entre o dêitico “aqui”  e o esquema 

imagético de contêiner, num  total de cento e sessenta e quatro ocorrências, seguindo-se a relação 

de “aqui” com o esquema imagético de ligação centro/periferia (trinta e uma ocorrências), a 
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relação com  esquema imagético de trajetória e contêiner (dezoito ocorrências), com  o esquema 

imagético de trajetória (nove ocorrências), com o esquema imagético de ligação centro/periferia e 

cima-baixo (três ocorrências), com o esquema imagético de ligação parte/todo (duas ocorrências), 

com o esquema imagético de ligação parte/todo e cima-baixo (duas ocorrências) e com o 

esquema imagético de frente-trás (uma ocorrência).  

O dêitico “lá” vem na sequência, relacionado: ao esquema imagético de contêiner, com 

cento e quarenta e nove ocorrências; ao esquema imagético de trajetória, com sessenta e oito 

ocorrências; ao esquema imagético de trajetória e contêiner, com quarenta e cinco ocorrências; ao 

esquema imagético de ligação centro/periferia, com vinte ocorrências; ao esquema imagético de 

cima-baixo, com três ocorrências; aos esquemas imagéticos de ligação parte/todo e de ligação 

parte/todo e cima-baixo, com duas ocorrências; ao esquema de ligação centro/periferia e 

cimabaixo,  contêiner e bloqueio, ligação centro/periferia e frente-trás,  com uma ocorrência.  

   O maior número de ocorrências do  dêitico “aí” deu-se relacionado ao esquema imagético de 

ligação centro/periferia (setenta e oito ocorrências). Seguem-se, considerando-se número de 

ocorrências,  os usos de “aí” relacionados aos esquemas imagéticos de contêiner com dez 

ocorrências,  ao esquema imagético de trajetória com oito ocorrências,  aos esquemas imagéticos 

de trajetória e contêiner com quatro ocorrências, aos esquemas de ligação centro/periferia e 

cimabaixo também com quatro ocorrências, aos esquemas de ligação centro/periferia e frente-trás 

com apenas uma ocorrência  e ao esquema imagético de ligação parte/todo também com apenas 

uma ocorrência.   

O dêitico “ali” ocorreu com maior frequência relacionado ao esquema imagético de 

ligação centro-periferia com trinta e seis ocorrências. Ocorreu também relacionado ao esquema 

imagético de contêiner com dezenove ocorrências, ao esquema imagético de trajetória com onze 

ocorrências, ao esquema imagético de trajetória e frente-trás com cinco ocorrências, ao esquema 

imagético de ligação parte/todo com três ocorrências, ao esquema imagético de ligação 

centro/periferia e cima-baixo com três ocorrências, ao esquema imagético de trajetória e 

cimabaixo com duas ocorrências, ao esquema imagético de ligação centro-periferia e frente-trás 

também com duas ocorrências, ao esquema imagético de ligação parte/todo e cima-baixo e ao 

esquema imagético de contêiner e cima-baixo, cada qual com uma ocorrência.  
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Por fim, o dêitico “cá” apresenta o maior número de ocorrências (vinte) relacionado ao 

esquema imagético de trajetória. Houve ainda uma ocorrência desse dêitico relacionado ao 

esquema imagético de ligação centro/periferia.   

        A análise dos dados demonstrou ainda que os esquemas imagéticos mais ativados nos dados 

analisados foram os de contêiner, trajetória, ligação centro/periferia e ligação parte/todo. Esses 

esquemas são ativados pelos mesmos dêiticos nos três corpora estudados. Desse modo, foi 

possível se observar que o dêitico “aqui”, por exemplo, na maioria das vezes, tanto no galego 

como no PE e PB, aciona o esquema imagético de contêiner, principalmente quando seguido da 

preposição “em”. Notamos a ativação do esquema imagético de contêiner nos dois exemplos a 

seguir, o primeiro extraído do corpus do galego e o segundo do corpus do PB, ambos com o 

dêitico “aqui”:  “È esas tômanse aquí, trabállanse aquí na ría, contra a, contra A Puèbla, contra un 

faro que hai, que está antes de chekhar a Villakharsía, que ñe chaman As Nòvias” (Informante:  

um veciño, 49, profissão: mariñero.) e em “Aqui na minha rua já sumiu carro” (Falante: 07Edu).  

  O dêitico “lá” também ativa o esquema imagético de contêiner. Isso ocorre 

principalmente quando esse dêitico ocorre associado à preposição “em”. A ativação do esquema 

de contêiner pelo dêitico “lá” com a preposição “em” e com a contração “na” pode ser notada na 

seguinte amostra do corpus do PB: “F- Trabalha também ("lá  na") Petrobrás . (est) Lá em 

Campos Elízios. (est) ("Ele trabalha, é ela e") o marido também trabalha, na Petrobrás - (est) 

então vão vivendo, não precisa mais arranjar outro emprego. (est)” (Falante: 08 Lui).  

  Os dêiticos “aí e “ali”, quando seguidos da preposição “em” e de suas contrações, 

também ativam, nos três corpora estudados, o esquema imagético de contêiner. O exemplo a 

seguir, do corpus do galego, exemplifica a relação do dêitico “aí” com o esquema imagético de 

contêiner: “Aí nas Nòvias si que se, o ano pasado tomouse moitas samuriñas; è más tômanse 

aquí, por fôra de Barraña”.  

  O dêitico “ali” também ativa o esquema imagético de contêiner quando seguido de 

preposição “em” ou de contrações delas derivadas, como podemos notar no excerto a seguir, 

extraído, primeiramente, do corpus do PB “F- Olha, (pensando) eu estou aqui nessa casa- que 

primeiro eu não te falei, (hes) nasci aqui, mas primeiro nós morávamos ali no vinte e um. (est) 

Quer dizer,[...]” (Falante: Glo).  Também podemos notar o esquema de contêiner no excerto a 

seguir, extraído do corpus do PE: “- e ela era professora primária, e viveram aqui muitos anos, 

em Beja. -> ah, então foi ali no bairro alemão (Amostra: Na Base Militar de Beja).  
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 O esquema de contêiner pode ocorrer ainda sem preposição “em” ou contrações dela 

derivadas, quando houver uma ideia de continente versus conteúdo, ou quando, mesmo com o 

sentido invertido (em que a contração “no” fica antes do dêitico), como no excerto que segue, 

também extraído do corpus do PB. “F- Eu não tenho nada a reclamar. Sempre que eu precisei fui 

bem tratado. Eu operei a hérnia no IAPETEC alí, tinha médico toda hora. Todo dia tinha médico. 

... noite, tinha o- enfermeiro ficava perto da enfermaria- (está) tanto que eu passei mal, (hes) 

(inint) o enfermeiro vinha, dava uma injeção para passar aquela- eu tinha muita- atacou o fígado, 

aquela anestesia geral, não é? (est) Então, ("toda noite") ele da- dava injeção para melhorar- 

(inint), eu fui bem tratado,”(Amostra Falante: Lui).  

Por outro lado,  o dêitico "cá", no PE e no PB (já que este dêitico não foi encontrado no 

corpus do galego) ativa o esquema imagético de trajetória, principalmente quando antecedido da 

preposição “para”. O esquema imagético é ativado pelas duas ocorrências do dêitico “cá”, 

antecedido da preposição “para”, no trecho extraído da amostra da falante “04Lei”, como segue: 

“E- (ruído) está  legal. E, me diz uma coisa: você sempre morou aí, Leila? F- Não. 

("primeiramente") eu morei na Rocinha, aí depois, minha mãe brigou com o meu pai e tal, ("não 

briga"), ("a") minha avô: "Não, porque minha filha não está sujeitada a isso, ("ela") <ma-> ela 

tem mãe, ela pode vir com as duas filha dela para cá  que  a casa- as porta estão aberta. A casa de  

para todo mundo”. Aí, viemos para cá”.  No corpus do PE, ocorre a ativação do esquema 

imagético de trajetória pelo dêitico “cá” antecedido da preposição “para” no seguinte exemplo 

extraído da amostra intitulada “Um Meio Pequeno”, como segue: “ eu, eu, eu estive, eu estive na 

Bélgica há, em oitenta e seis, oitenta e sete, com dezoito, dez [...], dezoito, dezanove anos, 

quando vim para cá odiava isto”.  

No corpus do galego, todavia, de forma diferente do que ocorreu no corpus do PE e do 

PB, não há ocorrências do dêitico “acá” antecedido da preposição “para”. As ocorrências desse 

dêitico estão, em sua maioria, antecedidas da preposição “por” e ativam o esquema imagético de 

ligação centro/periferia. Isso pode ser confirmado levando-se em consideração o seguinte 

exemplo extraído do corpus do galego: “È ese tômase aquí, xunto a Abelleira; que Abelleira 

queda aquí á, á direusión de, de San Mikhèl, entre San Mikhèl è a Isla dä [Arousa], aquí a Isla, 

aquí Camaxes, por acá do Vao, nun fanco ( REI &Gulías, p. 55).  

Cumpre esclarecer que se observa tendência semelhante com o dêitico "aqui" quando 

antecedido da preposição “para”. O esquema de trajetória também é ativado, em muitas 
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ocorrências, por verbos que indicam movimento, como “chegar”, “sair”, “ir”, “vir”, etc. Esse 

esquema imagético pode ser exemplificado por: "É difícil, porque a gente tem que ir lá , tem que 

marcar, é correr atrás, tem [a]- a perícia, tem mais não sei o quê. Mas  tudo bem, tudo bem, tudo 

bem. Sabe como é que é, não é? Tudo bem (Falante 07Edu).  

Seguindo a um verbo de movimento, a preposição “em”, ou as contrações dela derivadas, 

observa a tendência à ativação do esquema misto de trajetória e contêiner. Isso ocorre em 

exemplos como “Vai lá em casa (...)(amostra do falante ROB), “Fui lá no parque com essa mina” 

(Amostra do falante Rob).  

Falamos em tendência, porque o esquema de trajetória e contêiner ocorre mesmo quando 

não há a preposição “em”, como no exemplo que segue, extraído do corpus do PE, em que o 

verbo “chegar” ativa o esquema imagético trajetória e contêiner: “claro, também há os grupos, 

exacto. mas pareceu-me um bocado diferente daqui do Porto. é evidente que as pessoas de Lisboa 

também chegam aqui, e, e também têm essa sensação, não é, um bocado”.  

Embora a literatura especializada indique o uso de “acolá” no galego,  cumpre registrar 

que não foi encontrada nenhuma ocorrência desse dêitico nos corpora analisados, incluindo o do 

galego.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nesta tese, estudamos os dêiticos de lugar no Galego, PE e PB contemporâneos, 

utilizando como arcabouço teórico  a Linguística Cognitiva e trabalhos como Langacker (2002; 

2006), Almeida (2010), Duque (2015), entre outros.  

Os corpora desta tese foram constituídos por dezoito amostras de fala, das quais seis 

pertenciam ao corpus do Galego (A Nossa Fala: Bloques e Areas Linguísticas do Galego 

(REY&Gulías, 2003), seis ao corpus do Português Europeu (Banco do dados do Português  

Falado: Variedades Geográficas e Sociais) e seis ao corpus do Português Brasileiro (Programa de 

Estudos sobre O Uso da Língua – PEUL). Essas três variedades estão historicamente 

relacionadas.  

   As amostras de fala, nos corpora das três variedades, são provenientes de informantes  

agrupados em três diferentes faixas etárias: (1) entre vinte e trinta anos de idade, (2)  entre trinta e 

cinquenta anos de idade e (3)  cinquenta anos ou mais. Todas as amostras selecionadas foram 

gravadas entre as décadas de setenta e noventa, do século XX. Em relação ao nível de 

escolaridade, as amostras que continham essa informação apresentavam desde ensino 

fundamental incompleto a ensino superior completo, sendo as  profissões bastante variadas.  

Feitos o levantamento e análise dos dados, foram confirmadas as hipóteses apresentadas 

no capítulo 1, como vemos a seguir:  

• A dêixis de lugar, a exemplo das demais categorias dêiticas, é uma categoria complexa. 

Por conseguinte, para descrever e explicar satisfatoriamente os usos dos dêiticos de lugar, 

é necessário transcender a explicação baseada em oposição espacial ligada à distância 

métrica (PONTES,1992).  

• A proposta de Teixeira (2005), que relaciona os dêiticos de lugar aos espaços 

pertencentes ao locutor e ao alocutário, não contempla os usos corriqueiros observados no 

Galego, PE e PB contemporâneos e, portanto, precisa ser ajustada.  

• É fundamental para compreensão e descrição do fenômeno em tela considerar a relação 

entre o uso de dêiticos de lugar e a ativação de esquemas imagéticos. 
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• Os esquemas imagéticos mais ativados no uso dos dêiticos de lugar, devido as suas 

próprias naturezas de cunho espacial,  são: contêiner, trajetória, ligação centro/periferia e 

ligação parte/todo.  

Como foi demonstrado no decorrer desta pesquisa, os dêiticos de lugar não podem ser 

descritos e explicados satisfatoriamente em termos de oposição espacial ligada à distância 

métrica (PONTES, 1992).  A descrição e explicação que se apoiam na relação entre a existência 

de espaços do Locutor, espaços do Alocutário e o emprego dos dêiticos de lugar (TEIXEIRA, 

2005) também não dão conta de usos corriqueiros, como os de interação face a face, desses 

dêiticos no Galego, PE e PB contemporâneos. Foi observada, ainda, a relação entre emprego dos 

dêiticos de lugar e a  ativação de um ou mais de um esquemas imagéticos.  

No que concerne à explicação dos dêiticos de lugar, considerando os espaços pertencentes 

ao locutor e ao alocutário, como foi verificado na análise dos dados das três variedades em 

estudo, são comuns as ocorrências de “aqui” e de “cá” em referência a espaços pertencentes ao 

locutor e ao alocutário, e não só ao locutor, como proposto por Teixeira (2005).  Também 

contrariando a proposta do referido autor, de acordo com a qual “aí” refere-se ao espaço do 

alocutário. Ocorrências de “aí” analisadas referem-se a um lugar equidistante do falante e do 

ouvinte, ou seja, constituem um espaço não pertencente ao locutor nem ao alocutário. Por outro 

lado, vimos também que as ocorrências de “ali” e “lá” estão em consonância com a proposta de 

Teixeira (2005), pois configuram espaços que não pertencem ao locutor nem ao alocutário. Assim 

sendo, promovemos alguns ajustes na proposta do autor de forma a abranger os usos observados 

dos dêiticos de lugar nas três variedades estudadas.  
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ANEXO I - CORPUS DO GALEGO 

  

  

ETNOTEXTO 6 [CD 1 / PIST A 6]  

O Outeiro - Carreira - RIBEIRA    

Informante: Un veciño, 24 anos, mariñeiro.  

   Data: Xullo de 1995.  

   Gravación e transcrición: X. A. Pena Romai.  

   Fonte: AGO.  

  

A pesca no banco sahariano  

  

DÊITICOS DE LUGAR  

  

Fragmento 1:  

Ê unha vida, bonita, si, o traballo ê bonito, ves, tas no mar, unha 

vida moi, dikhamos, dentro do que che pòde cansar o, o traba- 

llo pois, sosekhada. Personalmente a min pois, estar no mar, 

navekhar, o sòl, ver as estrellas, ás veses ver unha puèsta de sòl 

na, na sona marroquí ou pola, polo sur das Canarias ê moi dife- 

rente a como a podemos ver _aquí; ver unha chuvia de meteòros 

con sièlo estrellado no medio è medio do mar ê, ê impresionan- 

te, máis impresionante ê ver unha tormenta, que che colla unha 

tormenta no medio do mar. Así como ê impresionante ê, aco- 

khonante, lò.  

  

Fragmento 2:  

Ê khodido porque, moitas veses veste impo- 

tente, lò;  

estás, limitado _aí nunha dimensión de, de madeira ou de fèrro, 

nun habitáculo dentro do que pòde ser un barco khran- de na, 

na khrande estensión do mar pois ê moi pequeno. Cando hai, 

temporal, pois veste impotente porque non, veste impoten- te, 

que está o mar a, estás á mersede do mar è non pòdes faser 

nada pa, nin pa ir pa tèrra nin pa nada.  

  

Fragmento 3:  

       - Pois apura _aí, que vèñen _aí un, vên _aí unha sèrie de bar- 

cos è...  

  

Fragmento 4  

Pèro vamos, dentro do, do que cabe nunca estás sòlo no mar; as 

comunicasións hoxe día están bastante bèn, è sèmpre pois, 



118  

   

pòdes dispoñer dun barco sèrca que, malo será que non estea un 

barco de salvamento, si non ê dun país ê de outro, ou un barco 

pesquèro alí sèrca ou, ou alkhên que, a moi,  

a moi lèxos que estea pois malo será que non, que non che estea 

a, a me[nos], a menos de dose hòras de ti, lò.  

  

ETNOTEXTO 11 [CD 3 / PISTA 11]  

  

Líncora - San Pedro de Líncora – CHANTADA 

Informante: Unha veciña, 25 anos, estudiante.        

Data: Febreiro do 1995.        

Gravación: B. Varela Vázquez.        

Transcrición: E. Fernández Rei.        

Fonte: AGO-ADLG.  

  

Vacacións en Ibiza 

Fragmento 1:  

    I1: Coñeces a moitísima xènte, ò sea, xènte que conocemos en 

Madrí, xènte de Madrí, eu que sei, de, andaluces, de, catalás, eu 

que sei, ábreste moito ¿non?  

    È tamên fomos a Formentèra è, nun barco, nun fèrri, desde 

Ibiza, è, buèno. Foi mui curioso, porque o primeiro que, que 

vimos ó chegar a Formentèra foi un, alí no puèrto, chámase o 

puèrto da Sabina, è o primeiro que vimos foi bar "El Rincón 

Gallego". Mira, en Formentèra, no cu do mundo. Ê unha isla 

preciosa, èh, moito máis ca Ibiza...  

  

Fragmento 2:  

       -¡Ah, mira, bar "El Rincón Gallego"! Vamos _alí.     À 

parte de que estaba a tòpe de xènte, porque èra, dos que había 

por _alí èra o máis, o máis concurrido. È sentimos a xènte falar 

galego ¿non? è non sei, è eu dígolles:  

  

Fragmento 3:  

- ¡ Ei, paisanos! ¿onde sodes? è tal.  

    È dime el:  

- De Pontèvèdra, ¿è vôs?  

- Pòs de Lugo, alí de Chantada è tal.  

  

Fragmento 4  

    E: ¿En que fostes? ¿en avión?  

    I1: Nò, fomos en... tuvèmos que ir asta Madrí. Mira tuvèmos 

que ir asta Madrí, despós de Madrí fomos en autobús a Alicante; 

despós de Alicante, collemos un barco que èra coma un trasa- 
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lántico, ¿non?, èra unha pasada, tiña capacidade pa, para mil 

trescèntos vintènòve pasaxeiros; è buèno, coincidiu que iban 

máis parexas... Debían ir de luna de mièl, porque iban alí máis...  

increíble. È, eso iba a tòpe o barco, mil, tres mil trescèntos 

vintènòve pasaxeiros. Èra ènòrme, eu cando subín è tal, dixen eu:  

  

Fragmento 5  

    Pèro, buèno, mui bèn, è despois, nada. Eso, xa en Ibiza pois, 

xa te movías pola túa conta. O malo destes viaxes ê que teñas 

que ir a Madrí, èra a travês de "Mundo Khòven", tiñas que ir a 

Madrí è, buèno. En Madrí tamên estuvèmos día è pico, porque, 

buèno, tiña alí familia, è...  

  

Fragmento 6  

    Que èra de Francia, è que tamên vi[ña], fora de, fora de 

escursión tamên unha vez, buèno a Ibiza. È díxenlle eu:  

- Claro, è conoceu aiquí a un isleño è xa quedou ¿non?  

  

Fragmento 7  

    È dice:  

- Eso, eso, eso mismo.  

    Foi ir de escursión. Claro, gustoulle alí un, un isleño, è dice:  

  

Fragmento 8  

- Ai, a ver si os pasa lo mismo.  

    I-èu:  

- Non creo, hò, eu aiquí non me quedo.  

  

Fragmento 9  

¡bah!, inda non èra así mui tal, pèro en Ibiza capital èra supera- 

mable, èra mui abèrta, i-ò que si, o que si vías èra moito khipi. 

Buèno, ¡èra alucinante!. Èra, a min encantoume. Moitísimo khipi 

è, è moita xènte así pois, buèno, non rara, mellor, è alí co, i-àlí 

están mui abèrtos ¿non? sèmpre foi unha isla pòs que se caratè- 

rizou eso, por, por os khipis è por toda esta xènte ¿non? è alí 

podíaste atopar de todo; ò sea que, xènte de mui, mui diferènte 

¿non? ò sea, mui bèn. ¡Eu paseino!  

  

ETNOTEXTO 8 [CD 1 / PISTA 8]  

  

Fefiñáns - Santa Mariña de Cambados – CAMBADOS 

Informante: Un veciño, 49 anos, mariñeiro.  

Data: Xuño de 1976.  

Gravación: R. Álvarez Blanco.    
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Transcrición: F. Fernández Rei.  

Fonte: AGO-ALGa.  

  

O Marisqueo na Ría da Arousa  

  

Fragmento 1  

    È antes tamên había moitos lingueiróns, que lingueiróns, al- 

khúns inda hai, prinsipalmente en ese sètor da Toxa, en eses lom- 

bos que hai aí contra o Khròve. È iban as mullères, embarcadas,  

a eles.  

Fragmento 2  

È ese tômase aquí, xunto a Abelleira; que Abelleira queda aquí á, 

á direusión de, de San Mikhèl, entre San Mikhèl è a Isla dä  

[Arousa], aquí a Isla, aquí Camaxes, por acá do Vao, nun fanco.  

  

Fragmento 3  

  

Hai un terrèno que ê fancal, así que tèn fanco, è tòmase. Buèno, 

tomar chámoñe nôs traballar a el e viren... è tamên se tòma aquí 

polo, polo Khaliñeiro, pèro pouco. Äí polo Khaliñeiro, pouco; 

polo lèste da Lobeira, polo lèste da Lobeira, aquí pola Lobeira, 

tamên viñan moitas cunchas ante[s] mòrtas de, de, de carneiros.  

  

Fragmento 4  

    O que sèmpre quixèron foi a bruxa. Nôs chamámoñe aquí á 

bruxa, ó que, outros din que ê chirla, outros din que son 

ameixas bravas.  

  

Fragmento 5  

È esa aquí tômase alkhunha è mán- dana para fresco, para as, 

para tomalas pa, pás sopas, pa fase-la  

sopa aí á parte de Castilla. Pèro, non ê tan boa como a ameixa,n  

  

Fragmento 6  

    È, è dispois, de mariscos aquí tamên hai as samuriñas; pou- 

cas, pèro aínda hai samuriñas. È hai as, hai dúas clases de samu-  

  

Fragmento 7  

È a samuriña, aquí tômase, trabállase a èla, cos bidríns, que 

vên sendo o aparello de vara; que nunha ocasión estaban 

prohibidos, pèro aora seique pòden traballar a èlas.  

  

Fragmento 8  

È esas tômanse aquí, trabállanse aquí na ría, contra a, contra A  
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Puèbla, contra un faro que hai, que está antes de chekhar a 

Villakharsía, que ñe chaman As Nòvias. Aí nas Nòvias, que son 

sitios de fanco, porque a samuriña tômase millor nos sitios de 

fanco, aí si. Aí nas Nòvias si que se, o ano pasado tomouse moi- 

tas samuriñas; è más tômanse aquí, por fôra de Barraña; que 

Barraña ê aquí contra o, pa alá da Barsa, entre O Cabo da Crus, 

nunha ensenada toda que hai alí, antes de chekhar a Rianxo, è 

Barraña. È tamèn se tòman. Por toda a ría se tòman samuriñas; 

pèro aí, nesa parte de aí, dese, desa fancal, tômanse máis.  

  

Fragmento 9  

    È vieiras, as avieiras, a ría sèmpre foi sitio dèlas; pèro onde más se tôman ê aquí, por fôra da 

Puèbla, contra A Puèbla, contra o sinal do Maño, contra As Lobeiras, que son unhas pèdras que 

hai aquí, entre Rúa e Ribeira, contra Palmeira. Alkhunhas contra O Touro, na Sapeira; tamên na 

Sapeira se tèñen tomado alkhun- has. En Sálvora, por baixo de Nor. Todo ese costado de 

naroèste, aquí na ría que ñe chamámo-lo costado de naroèste, todos tèñen vieiras.  

  

  

ETNOTEXTO 8 [CD 3 / PISTA 8]  

  

O Outeiro - Carreira - RIBEIRA  

Melide - Melide - MELIDE  

Informante: Unha veciña, 38 anos, industrial.  

Data: Decembro do 1992.  

Gravación e transcrición: D. Asorei Vidal.  

Fonte: AGO.  

  

Os novos inventos  

  

Fragmento 1:  

once anos que traballa nesto do espetáculo, è, eu è mais o meu 

fillo pos traballamos _aquí, no, no bar. O meu fillo aora está libre 

de quintas è quère levar el a cafetería. Eu axúdolle no que poida 

asta que se case. Cando se case è teña a súa mullèr pos, eu irei co 

meu hòme por aí ás fèstas, è axudareille a el no do espetácu- lo, no 

que pòida. Tèn unha oficina en Monterroso, montada, è tèn outra 

en Melide. È a, a principal ê _aquí en Melide; è despós tèn unha 

delegación _alá, porque el traballa moito a zona de Monterroso; 

traballa, as fèstas todas darredor de Monterroso fainas el. È 

entonces pos compramos _alí un local è puxo _alí unha oficina pa 

estar máis tranquilo, non ter que andar polos bares adiante 

enseñándolle á xènte os, os cartèles è enseñándolle á xènte as 

cousas è bebendo, se cadra o que non eso. È está na súa oficina, a 

xènte vai _alí, tèn o seu telêfono, tèn o seu fas alí que...  
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Fragmento 2:  

-Pèro mentras vai alí, á, á librèría è dille a Manòlo que che 

saque -que temos unha librèría aquí nesta calle - que che saque 

unha fotocòpia, porque así quédaste ti co papel, è despose, ¿non 

sabes? este como che vai pa alá.  

  

Fragmento 3  

    È dixo el:  

      -¡Pèro carallo, o papel polo, polo fas non escapa, cona! O 

papèl terá que estar aí, ¿ou vai ir polo aire?  

  

  

ETNOTEXTO 15 [CD 3 / PISTA 15]  

  

Os Pinos -Vilameá- RAMIRÁS Informante: 

Un veciño, 64 anos, comerciante.  

Data: Marzo do 1993.  

Gravación e transcrición: S. Viso Pérez.  

Fonte: AGO-ADLG.  

  

  

A vida detrás do mostrador  

Dêiticos de Lugar  

  

Fragmento 1:  

    Como tu ves, nôs _aquí temos por un lado comestibles, pra 

autro lado pòs temos unhar zapatillas, ou unhas, algo de roupa 

feita, roupa interior è pra outro lado pois temos as aixadas, as 

fouces pa segha-la hèrba ou unhas puntas ou unhos clavos ou 

tal. È, dunha ocasión vèu unha señora que xa morreu a pòbre, 

digo a pòbre, nada de pòbre, xa morreu, está ghozando eterna- 

mente na ghlòria, que èla èra boa persoa, pèro vèu è díxome así:  

       -Manòlo, dáme... dáme.  

    Pidiume así unhas cousas, unha botella de aceite, pidiume un 

pouco de petròl que ó tèmpo vendíase o petròl buèno, eso 

tamên, _äí tamên hai fonte, _äí si que hai manantial ó falar do 

petròl pèro buèno, hai manantial de comèntario; pèro vai è 

díxo- me èsí:  

       -Manòlo, dáme un, esto, esto, i-èsto..., -unhas cuantas cou- 

sas, è despoixa: Dáme, tamên äí un quilo de azucre.  

  

Fragmento 2:  
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    È buèno, son äsí cousas de... nôs fartámonos de rir. Pèro ¡bah! 

_Eiquí no mostrador buè[no], ó pê diste mostrador äsí como o 

ves vèllo è, i-òrdinario _eiquí fártachese un de rir e déixache 

moito que comentar, porque mira. Ás veces xúntanchese _èquí 

tres ou catro hòmes, todos iles clièntes respètables como che 

dixen ó principio, que eu aprécioos a todos, porque todo o que 

vên _eiquí pa deixar un peso bienvenido sea, è merêceme tódolos 

respètos; pèro ár veces un, cando se van, queda, queda rindo è 

queda pensando co rollo i-ò significado das conversas que _eiquí 

ten habido. Porque mira, arrimados a este mostrador, hai hòmes 

que, mira ròzan tòxos, sacan carros de esterco, sèghan campos de 

herba; pèro dígoche, ó millor están ca xèrriña na mau ou ca 

còpiña na mau, i-eu estou escoitando, escoitando i-eu sei que 

aquelo èra unha mentira, porque ó mellor díxome que rozara 

nunha mañán dous carros de tòxos; nunha mañán que sacou 

tantos carros de esterco, fun pra fulano, fixen esto, fixen aquelo 

i-è o que estaba èra chimpando unhas còpiñas è unhos cuantos 

cigharros dises sin filtro i-à cabiciña afumada coma o... Buè[no], 

¡en fin! Pèro deixan eso, i-eu ás veces tamên lle digo buèno, 

mirai que _eiquí ó pê diste mostrador, os cazadores matan coen- 

llos que mète medo; detrás daquil fento chimpei esto, detrás 

daquil penediño chimpei aquelo. Os pescadores, vèñen do río, 

buèno; esoutro día tal è todo ê arrimados ór mostradores porque 

quèn fala ê a xèrriña ou a còpiña. Esto ê como volo conto. È èsí 

fin de cousas.  

  

  

ETNOTEXTO 14 [CD 2 / PISTA 6]  

  

A Calle - Goián - TOMIÑO 

Informante: Unha veciña, 66 anos.  

Data: 1986.  

Gravación: H. Pousa Ortega (E1) e outras dúas persoas máis.  

Transcrición: H. Pousa Ortega.  

Fonte: AGO.  

  

A Persecución do Contrabando  

  

DÊITICOS DE LUGAR  

Fragmento 1:  

I1: O do contrabando si. Unha ves, unha ves con este, iara un 

irmán do Vitoriano que se chamaba Pedro, un rapás novo que 

iara corneta, è estaba aquí en Ghoián. I-entôn, a Marugha do 
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Correo marchara pra Vigho con o, a levar un contrabando, a do 

Correo; è, díxolle así:   

- Buèno Daría, tiès aquí un pouco de roupa pra acabar, è amais as túas empleadas, è, vailla levar 

á, á tía Lucinda, á tía Lucinda de Troncoso, iè vaslle levar iè, porque vai marchar pó Brasil.  

-Buèno, voullo levar.  

  

  

Fragmento 2:  

Mirou vir unhas vielliñas que iaran de pa alá de Astasa, que 

viñan de alá de Tollo do, da casa das Cascallas que andaban no 

contrabando. Iè, è dixo así:  

- ¡Mèrda!, - dixo- esas, esa lèva contrabando.  

È dígolle:  

  

- Déixaas ir Pedro, déixaas ir; ó, ó millor tian muitos filliños. ¡Bah!, el foi indo, foi indo, eu funo, 

funo embòbinando, funo embòbinando, ¡buèno! El foi. Viñámor de vòlta; fómor leva-lo, o 

abrigho á, á tía Lucinda, viñámor de vòlta. Ó vir de vòlta, dime el así:  

  

Fragmento 3:  

Fomos alí pó Correo, iè, iara na Baranda o, o, donde cosía. Iè 

fumos pró, pra alá pó Correo, iè el pousou as cousas, diou a 

media vòlta, desapareceu. ¡Inda foi paña-la vièlla! A un foi 

correr pó lado do, do, deste, do, do Americano da Douna, foi 

polo Americano da Douna, inda apañou uns portugheses, inda 

apañou... Fixo unha trafullada, unha trafullada el, inda apañou 

unha chea de xente. Iè, iè foi detrás da vièlla inda a apañou. Iè 

non levaba nada. Iara fodido ese pedrés, ese Pedro, è lògho inda 

volveu outra ves pra aquí, iara, iara xoscado... ¿Èh? No tempo 

dos carabinèros, carabinèros, akhora tamên ê bo que lle còrten o 

pescozo alá a, a Èta, ¡èh!  

  

Fragmento 4 pèro sabían que había, xente que o denunciaba; iè 

tanto fozaban, tanto fozaban non llo encontraban, pèro... ó 

último dixáronlle que si que levaba. Creo que foi o Fonso, que 

lle denunciou unha ves o Fonso do, de alá de, da Ghándara que 

or denunciou. Si, ialas dicían que èra ese, iè, iè lògho pòs, tanto 

lle anduvèron con, o cesto que se abriú; iè caghou as, as 

caghetillas, caghou, cagou as caghetillas...  
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                      ANEXO II - CORPUS DO PORTUGUÊS EUROPEU (PE) 

 

  

Título: Um Mal Desconhecido  

Local: Portugal - Covilhã  

Data:  1997  

Informante  

Sexo: M  

Idade: 22 anos  

Escolaridade: Frequência de um curso superior  

Profissão: Estudante  

  

Fragmento 1:  

-> consegui ir ao Hospital de Santa Maria, fizeram-me uma carrada de exames, viram 

realmente que era o sistema nervoso, disseram-me logo "o senhor é um indivíduo nervoso, eh, 

não lhe acha[...], não lhe encontramos absolutamente mais nada" - fiz desde o coração à cabeça, 

até ressonância magnética fiz. e então chegaram à conclusão que era do sistema nervoso. eu 

andava a tomar três valium cincos por dia, o médico disse-me logo se eu andava a ser tratado 

por um veterinário cá da zona  

  

Fragmento 2:  

-> que eles também não achavam muita razão para aquilo, e então, também tive uma crise, 

mesmo dentro do hospital tive uma crise dessas do ritmo cardíaco me acelerar.  

aproveitaram, tinham os alunos na altura, foram chamar o professor que estava a dar aula, e 

eles vieram todos para _ali.  

  

Título: Um Meio Pequeno  

Local:  Portugal - Angra do Heroísmo, Açores  

Data: 1996  

Informante  

Sexo: F  

Idade: 28 anos  

Escolaridade: 9 anos  

Profissão: Jornalista  

  

Fragmento 1:  

-> ah, já não, não querem e, pronto, os conjuntos que existem cá todos eles tentam estar 

sempre, eh, em cima do, do top e aprenderem a, os primeiros classificados, aprenderem da 

melhor maneira para agrad[...], para agradarem ao, aos jovens que vão ouvir, já também não se 

vê as, as senhoras velhotas a irem... a, ao, a, por exemplo, quase sempre os concer[...], os 

concertos é na Segunda-Feira à, à, à noite  

 

 

  



126  

   

Fragmento 2  

- e achas que as pessoas nas freguesias vêem, eh, programas de televisão de f[...], eh, 

estrangeira? -> ah, como novidade, eu suponho, eu tenho passado, quando passo assim pelas 

freguesias e olho para as casas do povo vejo sempre uma antena parabólica, logo, suponho que  

  

- hum, hum.  

  

-> que eles tenham uma antena parabólica e ve[...], e, e devem ver, eh, eu suponho que, por 

uma questão de curiosidade, pelo menos, eh, mal se pôs a antena parabólica devem ter ido lá 

ver, não?  

  

Fragmento 3  

- eh, e agora uma questão bastante pessoal: eh, para uma jovem como tu, o que é que uma 

cidade como Angra pode oferecer?  

  

-> eu, eu, eu estive, eu estive na Bélgica há, em oitenta e seis, oitenta e sete, com dezoito, dez[...], 

dezoito, dezanove anos, quando vim para cá odiava isto.  

porque não tinha nada, não havia nada - apesar de eu na Bélgica estar numa aldeiazinha, 

coitadinha, de três mil habitantes, que também não tinha nada mas tinha tudo o resto ao pé - 

eh, então odiava Angra. "quero-me ir embora, não gosto", não sei quê. agora espanto-me a 

olhar para Angra e a gostar. às vezes saio e olho para as, ah, tão giro, tão bonito, uma cidade 

tão linda e, eh, por isso acho, precisamente que ela o[...], oferece-me tudo o que eu quero. 

pronto, em aspect[...], no aspecto de lojas, de s[...], no, negócios, de comércio, tem tudo.  

  

Fragmento 4  

- e profissionalmente falando, saídas profissionais?  

  

-> ah! profissionalmente falando! pois! no meu caso, que estou no jornal, claro, aí está! 

surgiu agora a hipótese de entrevistar os, os Extreme, mas isso é uma hipótese que surge... de 

cinco em cinco anos, se é que surgir! de vez em quando pela san[...], pelas sanjoaninas 

principalmente, vêm cá grupos de, mais grupos de fora  

  

Título: As Grandes Cidades  

Local: Portugal - Porto  

Data: 1995  

Informante  

Sexo: M  

Idade: 42 anos  

Escolaridade: 10 anos  

Profissão: Secretário  

  

Fragmento 1  

  

- eu acho que as pessoas do Porto têm uma maneira muito especial de viver, não é,  
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-> eh, sim, eh, não sei, eh, eu, como sou daqui, sempre fui, nascido e criado aqui, não sei. 

não posso muito falar, acho. de facto, sei lá, não gosto de Lisboa, por exemplo.  

  

Fragmento 2 

- porquê?  

  

-> porque não me sinto bem, porque, e já tive lá amigos, mas, não, eh, sei lá, eu acho que 

é diferente das pessoas aqui do norte. são mais individuais, mais fechadas no, e, não é o 

ser mais fechadas, mais, tudo mais isolado.  

  

Fragmento 3  

- eu penso que de facto as pessoas são mais próximas aqui.  

  

-> é. aqui as pessoas são, estão mais próximas. é. isso se calha[...], isso, para mim, por 

exemplo, prontos! não, é uma coisa que me afecta logo de imediato. não, não me sinto bem em 

Lisboa.  

  

Fragmento 4 

- hum, hum.  

  

-> começo por chegar lá e... diz-me pouco.  

  

Fragmento 5  

- pois.  

  

-> não é, eh, a[...], até mesmo, ah, sei lá!, das vezes que lá estive e que até fui um bocado forçado 

a "fica e tal, fica mais uns dias", não sei quê. e eu achava que havia um certo vazio, que as 

pessoas que, que era assim um bocado falso, coisa muito plástica. não, o norte não. as pessoas 

são mais, têm outra comunicação, outro...  

  

Fragmento 6  

- eu penso que isso também em Lisboa é quando a gente olha assim de fora, não é, porque 

depois também há os grupos que em relação  

  

-> claro, também há os grupos, exacto. mas pareceu-me um bocado diferente daqui do Porto. 

é evidente que as pessoas de Lisboa também chegam aqui, e, e também têm essa sensação, 

não é, um bocado.  

  

Fragmento 7  

- quando se chega ao, a Faro, por exemplo, eu acho que é muito pior do que Lisboa.  

  

-> Lisboa. eu por acaso nunca fui lá para baixo, para o Algarve.  

  

Título: Saber Vender  
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Local: Portugal - Porto  

Data: 1995  

Informante  

Sexo: F  

Idade: 46 anos  

Escolaridade: 9 anos  

Profissão: Comerciante  

  

DÊITICOS DE LUGAR  

  

Fragmento 1  

- decoração. portanto esta época agora é uma época de grande ocupação para si, não é,  

  

-> imensa. não há horas, não, só há um Natal e... tem que se aproveitar esta altura do ano para... 

deitar cá para fora os produtos.  

  

Fragmento 2  

- aqui em port[...]  

  

-> aqui em Portugal. e depois temos outros importados, Filipinas...  

  

Fragmento 3 

- para casa.  

  

-> para casa... gostam de mudar muitas vezes as peças que têm na cozinha, que eu noto isso, 

todos os dias se vendem peças para a cozinha. acho que cada vez mais, eh, se vê homens a 

comprar esse tipo de peças, que era uma coisa que não se via aqui há uns anos atrás. são eles que 

procuram os... talheres novos, que vieram e que são bonitos e vamos substituir pelos velhos que 

lá estão. eh, molduras, vendem-se imenso as molduras  

  

Fragmento 4  

- e, portanto, o pessoal que trabalha consigo tem que ter uma preparação especial para... 

tudo is[...].  

  

-> eh, é assim: eu é raro ter gente a trabalhar. tenho lá, está lá o meu marido, e depois nesta altura 

metemos sempre alguém. eh, tivemos muita sorte que metemos uma rapariga que viveu sempre 

em Inglaterra, eh, está cá há dois anos em Portugal, ela é do Sri Lanka, ela em dois dias estava a 

fazer os embrulhos. ficou assim, foi a única rapariga que entrou para lá e que realmente, em 

muito pouco tempo, aprendeu tudo, fala com os clientes, eh, teve uma adaptação óptima. porque 

é difícil.  

esteve lá uma que nem esteve oito dias. porque não sabia embrulhar, não, queimava-se, o lacre 

não dava, eh, é, tudo tem que ter uma aprendizagem.  

Fragmento 5 
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- pois. e portanto a clientela... adere a esse, bem, a esse tipo de coisas.  

 -> gosta muito, é. sim, sim, gostam muito. somos bastante elogiados pelo embrulho, pela, pelo 

atendimento, eh, aqui há uns anos atrás, há dois ou três anos que  

Começámos a fazer esses embrulhos, e havia gente que dizia "ai, olhe, isso é para prenda". 

porquê? porque levava um fio, eh, e não tinha ar de prenda.  

  

Título: Desporto e Dinheiro  

Local: Portugal - Famalicão  

Data: 1997  

Informante  

Sexo: M          

Idade: 68 anos          

Escolaridade: 4 anos          

rofissão: Reformado de hotelaria  

  

  

Fragmento 1  

- espírito desportivo, não é,  

  

-> é. conheci grandes treinadores, Roberto Kell, que foi o famoso treinador dos violinos do 

Sporting, o doutor Eduardo Lemos, foi jogador da Académica, Cesário,  

que por acaso também no fim da vida dele, depois de abandonar mas que a gente de Famalicão 

nunca o abandonou, foi um treinador que f[...], esteve, esteve rico, mas dava tudo. e na hora que 

ele precisava nunca foi abandonado. e nós, os amigos de Famalicão, pusemo-lo aqui, quase de 

graça, vá, que ele tinha uma reformazita pequena, e depois conseguimos-lhe um lugar no lar. e 

foi lá onde ele faleceu. hoje tem, no cemitério, que é aqui em Santiago de Antas, que é esta 

freguesia, e ele está lá com um jazigo digno  

  

  

Fragmento 2 - 

exactamente.  

  

-> portanto, eles que não venham com essas desculpas. agora o que eles deviam era sabê-lo 

poupar, que eles esbanjam o dinheiro. o dinheiro é lançado fora. e eles só têm vícios e... isso é 

que está mal. porque m[...], há, há atletas que estão muito bem na vida, e mesmo aqui em 

Famalicão, aqui não conheço nenhum que esteja mal, que aqui as pessoas conseguiam sempre 

dar-lhes emprego, tinha, todos bem. não conheço nenhum que acabasse aqui na miséria. 

também as pessoas não deixavam.  

Há um caso em Famalicão, foi dum jogador que foi irradiado, era o Francisco Pires, que veio do  

Benfica. foi um grande atleta, um jogador famoso. e há um suborno aqui 

no Famalicão, que é com o Oriental, que no jogo que vem aqui fazer 

Fragmento 3 

e vai para o campo e joga". o que é que acontece? ele foi para o campo e por acaso não 

conseguiu brilhar, porque estava com aquela, a pensar no, no que se passou, não é, e como não 
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conseguiu jogar. o presidente, o Famalicão nessa altura perde o jogo e o presidente... divulgou o 

caso porque desconfiou que havia outro jogador que também estava vendido, mas que não sabia. 

a judiciária veio cá, irradiou logo o Francisco Pires, foi irradiado, que era - para mim era o 

melhor jogador português  

naquele tempo - foi irradiado, e mesmo assim as pessoas de Famalicão, dele irradiado, deram, 

arranjaram aqui uma pensão, pagavam-lhe - era o presidente o doutor  

Eduardo Lemos - dava-lhe os medicamentos, que ele depois adoeceu do, dos pulmões, e ele,  

como era assim meio, um pouco, um pouco da vida nocturna, casado, foi para 

Lisboa, para jogar nos Corporativo dos Correios, CTT  

  

Fragmento 4  

- há um maior espírito de ligação entre as pessoas.  

  

-> há. há aqui um senhor, que foi das f[...], maiores fortunas que temos aqui em Famalicão. o 

pai dele deixou-lhe uma fortuna. era fornecedor, era, tinha... carnes de porco, e ele fornecia o 

exército - isto já há quarenta anos - e o pai faleceu e os filhos ficaram todos ricos. mas j[...], eles 

julgavam que o dinheiro que nunca acabava.  

  

Fragmento 5  

- pois é.  

  

-> iam ao casino todos os dias, e eram naquela altura três irmãos, levavam dez contos por dia, 

cada um para jogar. isto há quarenta anos, veja o que isto era. e eles julgavam que nunca mais se 

acabava. abandonaram o serviço. o que é que acontece? empregados deles, que naquela altura 

andavam ali de socos e... hoje têm aqui uma fortuna doida, no mesmo isto a que se estabeleciam, 

lindamente, e conseguiram fazer fortuna. e eles, estão todos aí abandonados, a viver de esmolas. 

mas mesmo assim, e esse... - que é solteiro, deve ter agora sessenta e oito anos - está no lar dos 

idosos, porque as pessoas que o conheceram meteram-no lá  - no melhor que há é ali - não lhe 

falta nada. e quando há festas, os amigos lá o vão buscar, quando é o dia dos amigos de 

Famalicão e isso - e ele vive como um senhor, embora não fosse aquele senhor onde ele chegasse 

- que ele já nessa altura não deixava ninguém pagar nada. nós íamos com ele fosse para onde 

fosse - hoje há pessoas aí com fortunas doidas que, à beira deles não eram nada. e todos viveram 

à custa dele. alguns reconheceram-no. há que, sempre aquele que... vai dando, ainda podia dar 

uma esmola grande mas vai dando p[...], lentamente, pouco.  

  

  

  

  

Título: Na Base Militar de Beja  

Local: Portugal - Beja  

Data: 1997  

Informante  

Sexo: f  

Idade: 56 anos  
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Escolaridade: 4 anos  

Profissão: contínua  

  

 Fragmento 1  

- e isso trouxe, acha que isso trouxe uma grande,  o que é que essa base, dava alguma vida 

especial a Beja?  

  

-> sim, eh, dava. dava, sim, sim. e, a alemã, prontos, eles, eh, tinham, eh, uma parte aqui de, 

das... vivendas e assim, que eles eram muito cuidadosos. portanto, tinham tudo impecável. eles 

não se importavam de se levantar às oito, ou às, às sete da manhã, eles limpavam aquilo tudo, 

porque têm muito, muito verde, que é mesmo, aqui o bairro alemão.  

  

Fragmento 2 - 

hum, hum. pois.  

  

-> e agora não. os nossos estão ali, eles são um bocadito des[...], não  

  

- desleixados.  

  

Fragmento 3  

- [...]  

-> abalaram. eu, por acaso, conhecia uma rapariga que tinha casado com um alemão, mas nunca 

mais, eh, a vi, por cá. ela abalou então  

  

Fragmento 4  

  

- pois.  

  

-> e levaram, portanto, algumas coisas  

  

- de cá.  

  

-> de cá, de mobílias, porque as nossas mobílias são muito bonitas. as deles é aquele tipo liso  

  

Fragmento 5 

- hum, hum.  

  

Fragmento 6 

- pois.  

  

-> uma vez no ano. faziam eles ali.  

  

Fragmento 7  

- lá não há, não têm bom tempo como aqui.  
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-> mas eu acho que ainda há pouquinhos ali, no bairro alemão, mas ainda há uns quantos, 

pouquinhos  

  

Fragmento 8 

- ficaram.  

  

-> porque às vezes vejo-os de manhã, portanto, as senhoras ali a passearem com os cães  

  

Fragmento 9  

- e ela era professora primária, e viveram aqui muitos anos, em Beja.  

  

-> ah, então foi ali no bairro alemão.  

  

Fragmento 10  

-> eu não cheguei ali a entrar, mas, agora, há uma senhora que eu conheço, que está na escola 

superior agrária, que mora ali, portanto, o marido é tropa  

  

Fragmento 11 

- hum, hum.  

  

-> ali agora na base, e ela, eh, d[...], comenta isso. diz que as casas são muito boas.  
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                                ANEXO III - CORPUS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO  

  

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  

Centro de Letras e Artes - CLA  

Faculdade de Letras  

Departamento de Lingüística e Filologia  

Programa de Estudos sobre o Uso da Língua - PEUL  

Banco de Dados do PEUL/UFRJ  

AMOSTRA CENSO/1980  

  

  

Falante: 15 Rob  

Idade: 22 anos  

Escolaridade: Fundamental 1  

Bairro: Bonsucesso  

Profissão: Borracheiro  

  

  

DÊITICOS DE LUGAR  

  

Fragmento 1  

F- Muda totalmente. Feia ... pampa. E- É? F- É. E- No gravador? Hum, hum. Robson, então, 

a gente vai começar papear aí- você podia falar um pouco assim de você, da sua família, da 

tua infância, [tua mãe,] teu pai. F- [(inint)-] (inint). Minha infância, eu não tenho muito a 

dizer, não, que a minha infância, relativamente, foi boa, iguais a de todo mundo, não é? 

Sempre gostei de boas coisas assim da vida. Gostei de curtir, não é? (est) Eu gostei de curtir, 

gostei de ir ... praia- né?  

(est) (rindo) brincadeirinha. (f) (est) Então, eu posso dizer que foi igual a de todo mundo, a 

minha infância foi ("de")- igual a  de todo mundo. Agora, sobre a minha família, é aquilo que 

você vê, (est) (inint)? São oito irmãos, (est) minha mãe, meu padrasto, (est) certo? e minha 

esposa (est) e a minha sobrinha. (vozes ao fundo) quer dizer, ("gente") sobrevive ali. (est) Está 

entendendo? E- Você nasceu e- você falou para a gente que você tinha nascido em- você nasceu 

aqui [mesmo?]  

  

Fragmento 2:  

E- Você nasceu e- você falou para a gente que você tinha nascido em- você nasceu aqui  

[mesmo?]  

F- [Nasci] e me criei [aqui ("mesmo").] E- [Aqui] mesmo,  

não é? No bairro. (ruído de algo batendo) Você já mudou várias vezes, [não é?] F- [Mudei] 

várias vezes, mas foi, assim, mudanças de quatro, cinco meses, (est) no máximo seis meses, aí, 

volta para cá novamente. (est) O máximo que eu passei foi um ano em Campo Grande. (est) Foi 

o ano passado- [no]- ano retrasado. (est)  
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Fragmento 3:  

E- E você sempre gostou assim dos lugares que você morou ou você- (tosse e)  

F- Para lhe ser sincero, eu só gostei mesmo em Campo Grande. E- É? F- É,  

porque lá é maravilhoso[1]. E- Ih! Eu não conheço Campo Grande, não. F- Qualquer dia desse aí 

eu marco com vocês para te levar lá. Eu tenho (est) uma rapaziada lá, a gente vai lá na cachoeira 

maneira.  

  

Fragmento 4:  

E- [e lá assim-] falou, então. (vozes ao fundo) E aqui, como é que é, assim, tua vida aqui no  

(ruído) bairro? Você conhece- pelo jeito, você conhece 

todo mundo, todo mundo te [conhece, não é?]  

F- [conheço todo] mundo, todo mundo me conhece. (est) Minha vida aqui é normal. (ruído) Eu 

ando daqui para lá, de lá para cá. (ruído) (hes) Ainda mais agora que eu estou desempregado, 

aí, (est) fico só rodando aí, morou? Rapaziada todinha- fim de semana assim, quando não tem 

uma praia, tem uma bola. (est) Hum! Agora mesmo eu vou me inscrever para uma corridinha 

que vai ter aí. (est) A rapaziada já me deu força já para mim entrar na corrida.  

  

Fragmento 5:  

E- Aonde que vai ser?  

F- Vai ser (voz ao fundo) aqui na (inint), na associação da- daqui da- associação da Maré. 

(est) É. Associação do bairro aí, (est) aí vamos promover uma corridinha  

agora dia vinte e cinco de dezembro. (est) Aí a rapaziada me deu uma força, eu vou entrar nessa 

corrida. (est)  

  

Fragmento 6:  

E- E essa associação, como é que é? Você- (hes) [associação de moradores?]  

F- [associação?] é, associação dos moradores (tosse de e) do Parque Proletário da Maré. (est)  

Então, quer dizer, ele- a associação toma conta da Maré e dessa 

parte aqui da Teixeira Ribeiro. (est) [aí-]  E- [aqui] é Bonsucesso?  

F- Aqui é Bonsucesso. (est) [o]- O nome do bairro- da principal para lá é que é Maré; (est) é 

Nova Holanda. É.  

  

Fragmento 7:  

F-  É. (est) Aí a rapaziada chama de Maré, Nova Holanda. (est) Muitos que não conhecem lá 

fora, não é? (est) "Ah! vou na Maré”. "Onde é essa Maré?" "Lá na Nova Holanda”. aí- (ruído) E- 

Hum! Está. Ei aqui no final da rua que começa [(inint)] ("assim")- esse outro bairro (inint)? [a 

Maré,] aliás.  

F- [É o quê?] [a Maré?] não, a Maré é depois da principal. Seguindo em frente aqui, (est) aí 

você vai dar numa rua transversal lá, a Maré, é bem dizer, é dali para frente, (est) não é? (est) 

Maré, é bem dizer, era isso aqui tudo. (est) Isso aqui tudo era embaixo  

[de]- de lago, [de]- de- hum! (ruído) Uma partezinha da Maré  

mesmo que pegava a praia, [um]- (est) um canalzinho. (est) Quer dizer, a rapaziada veio 

se mudando para cá, veio morando, veio [aterrando.] É, aí a [(inint) ("ja)") está quase-]...  
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Fragmento 8:  

F- É, porque a- essas ruas aqui estão sendo todas medidas, (est) hã? Para poder fazer- abrir a rua,  

(est) poder ter entrada de carro normal. E já foi vendido o terreno; a rapaziada daqui desse lado 

de cá, pelo menos, todos eles já têm título de propriedade.  

  

Fragmento 9:  

F- É. Então, quer dizer, a partir do momento em que pegou o título ("de") propriedade, aí pode 

fazer aquela construção. (est) A gente agora- a gente não- ainda não tinha construído aí, porque 

não tinha o título. Então, quer dizer, (est) de repente faz, (est) e manda lá para Santa Cruz; então, 

quer dizer, não tem graça nenhuma, não é? (est) Agora que a gente está com o título de 

propriedade na mão, aí sim, a gente está começando a batalhar para construir aquilo ali. [(inint).]  

  

Fragmento 10:  

F. Espera que isso aqui seja uma favela de respeito.  

  

Fragmento 11:  

F- [essas] coisas, eu sempre fiz, eu- quando eu era moleque, eu engraxei, (est) saía para engraxar, 

engraxava ("aqui") em Bonsucesso; (est) escondidinho, eu ia  

Para Copacabana. Essa fita não pode ser ouvida lá (rindo) em casa. (f)  

  

Fragmento 12:  

E- [Pelops, o que que é] Pelops?  

F- [Do Pelops.] É pelotão especial. (est) {i} ah!  

F- É um pelotão especial, só de pessoas especiais que se dá bem no mato, em exercícios. Aí 

eu sempre me dei bem nessas parada, que eu sempre fui esforçado, não é? (est) Negócio de 

física, exercício assim, eu [sempre]- sempre gostei de me esforçar um pouquinho a mais, 

apesar de não ter esse corpo que aparento, porque-...  

E- Não, mas você é [forte. ("[você é]-")! [você é]- você é [magro, mas] ("é") forte.  

F-- [É, (inint)-] [graças a Deus,] tenho muito- muita fibra mesmo. Então, quando a gente saía, 

às vezes, assim- quando a tv tupi foi à falência, (est) ali no Sumaré, aí a gente ficou nove dia de 

prontidão no quartel, sem sair, sem ir para lugar nenhum. Então, quando teve um alarme lá, aí a 

rapaziada vai tudo vibrando, não é?  

Doido para pegar uns [e]-(batendo com as mãos) (est) e pegar de pau mesmo aqueles safado 

que fica lá: "é”. Falando alto. Eu furei [um]- um otário lá e tudo lá. Quase peguei uma cadeia.  

  

Fragmento 13:  

E- Isso [aonde?]  

F- [No Sumaré,] _lá em [cima.]  

I- [Mas porque] que foi necessário isso?  

F- Porque [a]- a- o Sumaré foi à falência, não é? A rede tupi foi à [falência.] 

I- [Sim,] isso eu me lembro.  

F- Hum. Aí, estavam querendo invadir _lá a rede transmissora da tv tupi.  

I- Quem? Os <empre->- [empregados?]  
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F- [É, empregados,] um montão de gente. Então, quer dizer, a gente ficou de prontidão para 

evitar isso. Quando houve necessidade, a gente foi para  

_lá para cima. Aí ficamos formando uma fileira _lá, o cara querendo entrar, eu falei: "meu 

amigo, não pode entrar, não”. ele: "não pode entrar por quê? Vocês sabem quem eu sou?" Eu 

falei: "rapaz, não está me interessando quem você é. A ordem que eu tenho é não deixar ninguém 

entrar”. ele: "eu vou entrar”. Eu falei: "você vai entrar?" Ele:  

"vou”. Eu falei: "não vai entrar, não”. Empurrei ele a primeira vez. Ele: "ó, rapaz, eu vou 

entrar; se você entrar numa comigo, eu vou te- dar parte de você, acabo com a sua carreira”. Eu 

falei: "é? Então, está legal, o senhor entra”. Quando ele entrou, eu não esperei duas vezes. Meti 

o sabre nas nádegas dele, ele caiu no chão agonizando: (imitando) "ai, eu vou morrer”.  

(f) Eu falei: "morre”.  

E- E aí?  

F- Aí, o tenente veio, (tosse de e) o tenente também quase deu umas coronhada nele, que ele era 

abusadinho mesmo. (est) Hum! Aí, ele levou ele para o caminhão, levaram ele para o hospital 

e eu nem sei (f bate com as mãos) (ruído) como é que ficou. Depois é que ele foi lá no quartel 

(est) dar parte de mim e do tenente, do oficial lá; foi com advogado e tudo; o coronel quase 

prendeu ele, advogado.  

  

Fragmento 14:  

E- É mesmo? Então ("você não") [(inint)?]  

F- [estava errado,] ele, que ele é- [no]- no natal, uma colega meu (ruído) fugiu do quartel, 

(est) aí eles me chamaram para mim ir buscar ele. Foi eu, o tenente  

Branco, o Celso, o falecido Celso, o (muxoxo f) Loreto- é, nós quatro. Eu, o tenente e mais 

dois soldados. Lá na- lá no Santo Cristo. Eu quase atirei nesse colega meu. (voz e grito ao 

fundo)  

  

Fragmento 15:  

E- Por quê?  

F- Ah! Porque é o seguinte: você tem uma ordem. (est) Se é para me prejudicar, eu prejudico 

você, certo? Jamais vou deixar você me prejudicar, certo? Sabendo que você [está]- está 

numa atitude que pode prejudicar a mim e a você, então eu vou prejudicar a você; não vou 

deixar você prejudicar a nós dois. Eu tive uma ordem:  

"Ó, se correr, atira”. certo? Porque ele era safado; ele fugia, roubava, sabe? Aí eu falei: "tudo 

bem!" Subimos no Santo Cristo, a primeira vez ele pulou a janela, saiu fora. A segunda vez que a 

gente foi lá, aí eu subi por trás do morro, o tenente veio pela frente do prédio dele, quando ele 

viu o tenente, ele pulou a janela.  

Quando pulou a janela, deu de cara comigo. Virou as costa, ("me") ameaçou, correu. Destravei a 

arma e falei: "ó, se correr, eu vou atirar”. Aí ele: "qual é Florindo?"  

Eu falei: "qual é nada. Pára”. Aí ele: "rapaz, vou correr”. Eu falei: "então corre”. Aí apontei. 

Se ele corresse, eu atirava. Nas perna dele, mas eu atirava. Aí ele parou: "pá", "deixa eu ir 

embora, compadre”. Eu falei: "rapaz, tu vai se atrasar, certo? Vai atrasar você e a mim, porque 

eu vim por trás, certo? Eu dei de cara com você, de repente, eu deixo você ir embora, eu estou 

te encobrindo em algum- ("num do") seu <e->- ("do") próprio erro”. Aí ele: "pá", "deixa eu ir 

embora," que não sei o quê. Aí o tenente veio, prendeu ele, não é? Nós estamos a serviço, 

(inint), ("eu") atirava. Sabe como é que é? (est) Então, é como se diz, é a lei  
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da sobrevivência. Se é para ele pegar uma cadeia, não é? Dava um tiro, nem que fosse para o 

alto, mas pelo menos, para parar ele, não é? ("poderia") evitar de eu machucar ele, de eu pegar 

uma cadeia, se ele foge. Então, eu fiz o possível e eu (rindo) acho que eu consegui. É por isso 

que eles lá- (f) chegando no quartel e perguntar quem foi o Brasinha, eles sabem quem é.  

  

Fragmento 16:  

F- É. (est) Então é isso. [no ano novo também]- no ano novo também, (pigarro f>) o cara foi  

_lá para o apartamento de um sargento lá fazer um serviço _lá no apartamento  

de um sargento, (ruído) aí o sargento deu maior voto de confiança a ele, não é?  Ano novo. Aí, 

quando deu cinco horas da tarde, o sargento falou assim: "ó, você vai em casa, quando for sete 

horas, você volta, porque a gente vai no quartel, vai pedir permissão para o oficial do dia para 

você passar o ano novo  

_aqui comigo  

e você- eu deixo você ir embora para casa, no outro dia, você vem para cá”. Aí o cara falou: "está 

legal”. Aí foi para casa, o sargento está esperando ele,  ele não voltou mais.  

  

Fragmento 17:  

  

 F. Aí, reuniu o pessoal do Pelops que estava no quartel, no ano novo, de serviço, não é? (est) Aí, 

eu estava de serviço, aí botaram um detido no meu lugar, aí saiu eu, o sargento Vieira, o sargento 

Gotara e o motorista, o Souza. Aí fomos- a gente veio buscar ele aqui no Parque União. Aí, antes 

eu vim cantando o sargento, não é? Ano Novo, já era dez horas da noite, aí eu vim dando uma 

cantada no sargento para dar uma passada em casa, aí paramos aqui, viemos aqui em casa ainda, 

comemoramos um pouquinho, não é? Dei um abraço na minha família, aí já- sabe? Aí fui lá, 

quando ele ia correndo lá por trás lá, o sargento segurou ele;  

  

Fragmento 18: ainda, comemoramos um pouquinho, não é? Dei um abraço na minha família, aí 

já- sabe? Aí fui lá, quando ele ia correndo lá por trás lá, o sargento segurou ele; quando ele 

entrou dentro da viatura, quis correr, dei-lhe uma cacetada nele. Então é coisa que você tem que 

fazer, para parar o indivíduo, entendeu? Você não vai deixar ele te [prejudicar. Ele estava 

dentro da viatura comigo,] o sargento largou ele dentro da viatura comigo e foi na casa [do]- do 

Gomes, um cara que morava na mesma rua, servia junto com a gente. Deixou ele na viatura 

comigo; eu estava do lado na viatura assim, ele pulou a viatura e correu. Quando ele correu, eu 

taquei-lhe o cassetete, pegou na perna dele, ele caiu, eu parei ele no (rindo) cassetete, não é? 

Parei ele.  

(inint), ("não é?") (f) se ele foge, ele vai me prejudicar, vai dizer que eu cobri ele. Então é o 

seguinte: negócio de- como é que é? Se me der uma idéia, eu sentir que não tem nada a ver, 

eu deixo o cara ir embora. (est) Qual é?  

Eles me conhece, sabe que eu sempre fui amigo, pô. (est) Para você ver, onde você chegar aqui, 

ninguém- não encontra um inimigo meu. (est) Mas, pô! Você vai me prejudicar? (est) Se for de 

morrer eu, morre meu pai, que já está mais (ruído com os dedos) velho, não é?  Ele já viveu às 

pampa. Então, eu não deixo ele me prejudicar, não.  

Fragmento 19  

E- [Quer dizer,] que que você acha assim da polícia sem (r retroflexo) arma, por exemplo? 

(tosse f) (riso e)  
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F- A polícia sem arma? (pequeno riso f) É o mesmo que uma borboleta sem asa. (fim riso 

e) E- É, não é?  

F- Não consegue voar nunca. (est) Nem vai mostrar a beleza que tem. Eu [não]- não digo que 

a polícia deva, sabe? Andar armada até os dentes. Que nem hoje em dia você vê _aí [um 

policial]- um policial-]  

  

Fragmento 20  

E- [(inint)-] não, eu digo o seguinte: às vezes a pessoa, [o]- o (r retroflexo) guarda, sei lá, a 

polícia, assim, esquenta, assim, facilmente, [não é? a pessoa  

Sem ("arma"), sem nada e, de repente-]  

F- [É, e [tem muitos]- tem muitos abusados.] [tem muitos que]- (est) tem muitos que fazem 

isso mesmo. Você vê aí, ó, aqui mesmo, (est) se você vê um policial, você não vê um policial 

com uma arma só. (est) Você vê ele sempre com duas, três arma. (est) A do coldre, duas na 

cintura. (est) Ele nunca mete a mão naquela do coldre.  

Se for necessário, ele sempre mete a mão naquela da cintura. Então, quer dizer, se eu realmente 

entrar para polícia, eu não quero ser um desses. (est) ("sabe") como é que é? (est) Porque eu 

estou vendo que o que eles fazem é errado, porque eu não gosto do que eles fazem, e [se]- se eu 

for fazer amanhã, eu vou fazer o quê?  

Vou entrar na calhordice deles. (est) Vou ser safado igual a eles, certo? Então, vou procurar- que 

nem [um]- um policial que tem aqui. Ele tira serviço na (grito ao fundo) patrulhinha, mas eu 

acho aquele coroa um coroa maneiro; ele  sabe ser um policial. Ele chega, [um fica encostado na 

patrulhinha]- (e conversa com i) (est) um fica encostado na patrulhinha e ele chega em cima do 

cidadão, pede documento, se apresenta. Então, se houver necessidade, eles vão saber como agir. 

Agora, não há necessidade para isso. Para que que eles vão querer: (imitando) "aí, documento, 

você”. (f) Tinha um tal de- aí tinha um tal de como é que é o nome dele? Boiadeiro.  

(est) Ele só andava com um chicote ou então um pedacinho de pau assim, ó. Te pedia documento, 

se você não <tive->- desse, ele dava tapa na cara, (est) mandava embora:  

"vai embora”. (imitando tapa) <pa>! (f) Tapa na cara dos outro, à toa. Então, eu nunca gostei 

disso. Se ele chegar em cima de mim para me fazer isso, ele vai ter que me matar. Eu sou um 

cara que eu também sou meio estouradinho. Graças a Deus, ele nunca chegou em cima de mim 

para ("ir"), certo? (est)  

[...]  

  

Fragmento 21:  

 E- [Você [deve]- deve até saber das coisas, não é? (rindo) [bem mais, não é?] (f)  

 I- [Esse é que é o problema.] (risos)  

 F- Não. (est) Você vê aí; pega tanto sujeito aí ("na") inflação aí. (est) Já ouviu uma música que 

policial- (hes) (cantando) "não é como esse ambiente pesado  

Que você me trouxe para <f->-" é que diz que o cara leva o bagulho e deixa a grana. (est) 

Aqui, não. Ele leva a grana e bagulho, (est) tudo junto e deixa o cara aí.  (est) (inint)?  

Fragmento 22:  

E- ("Exatamente").  

F- Ele leva tudo: "aí, fica aí, arruma mais aí para mim”. (est) Então, eles quer é mais. (est)  
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I- É, e aqui no Rio isso é terrível, não é? As pessoas brincam até que não se sabe se no Rio 

de Janeiro tem- as pessoas têm mais medo da polícia ou [de- (hes) do assaltante, não é?] Dos 

marginais.  

F- [Ou sobre os próprios marginais.]  

E- Porque está tudo assim (inint) mesmo, não é?  

F- Você vê aí- onde é que você vê- quando foi que você viu uma cena de passar um cidadão e 

começar: "oba! bom dia, policial”. Ou então um policial chegar para (est) tomar um 

documento - pedir documento ou <su->- referência sobre aquela pessoa e chegar: "bom dia, 

meu amigo. (est) tudo bem?" Não digo que ele precise de chegar assim, (est) mas que se tiver 

dois, um fica ativo, certo? Aquele que vai ficar ativo não precisa chegar: "rapaz, documento”. 

E <bum>! dando tapa em você, certo?  

  

Fragmento 23:  

E- Já te aconteceu isso?  

F- Ih! Já. (est) Diversas vezes.  

E- Isso, assim, que, como em outros lugares, em outros bairros?  

F- Não, em outros bairros, não, [(inint)-]  

E- [sempre aqui?]  

F- Sempre aqui. (inint) Mora aqui, ele- então, quer dizer, eles sabe que eu moro 

aqui, está me vendo sempre na rua. (est) Não tenho mesmo; não tenho- como eu 

te falei, eu tenho uma outra conversinha de uma mulher ali do outro lado; (est) aí 

eu saí com ela ontem, aí ela esqueceu a chave no meu bolso. Aí,  

já era tarde, não é? Já era tarde, (est) aí, eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, que eu 

senti que a chave dela estava no meu bolso. Aí eu voltei para entregar a chave dela. 

Como tinha um colega meu indo para lá, de táxi, aí eu pedi uma carona a ele. Na hora 

que ele parou o táxi para me dar uma carona, o- a patrulhinha parou atrás. Hum.  

  

Fragmento 24:  

  

Na hora que ele parou o táxi para me dar uma carona, o- a patrulhinha parou atrás. Hum. Aí ficou 

em pé. Quando ele levantou do- saiu do carro e ficou em pé, a gente não deu bola para ele e 

fomos embora, (est)não é? Aí ele veio atrás, não é? Aí, quando eu entrei na rua da mina assim, aí 

ele chegou: "vocês correram por quê?" "Corremos, não, meu amigo. A nossa atitude foi a  

mesma”. "Vocês vão para onde?" Eu falei assim: "não, é que ("ela")- minha garota esqueceu a 

chave no meu bolso, eu vou entregar aí”. Aí perguntou para o motorista do táxi: "aí, você mora 

aqui mesmo”.  

O motorista do táxi: "moro”. Aí ele falou assim: "é, é que eu vejo você sempre passar ali em 

frente... hora de madrugada, você já deve ser aviãozinho aí".  

  

  

 Fragmento 25:  

 (f) Aí o cara:  "rapaz, não sou avião de ninguém; eu trabalho. Meu horário é esse; eu não tenho 

culpa de nada.  
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Moro _aqui e que que eu posso fazer?" ele; "é-" que não sei o quê. "Tem documento? " Aí 

eu falei: "tenho”. Aí dei o documento na mão dele, aí falei: "só que tem uma coisa, meu 

amigo. Estou desempregado.  

Eu ando com documento que é para vocês ver, certo?" Aí ele olhou, olhou. Não, ele ainda falou:  

"de novo?" Quando eu falei que eu estava desempregado, ele falou:  

"de novo"? Eu falei: "é, o que eu posso fazer?" Aí ele olhou para a minha cara: "te conheço, não 

é?" Eu falei assim: "é, deve conhecer”. Aí ele: "por que que deve conhecer?" Eu falei assim: "eu 

moro _aqui mesmo. O senhor não tira serviço _aqui? Então, deve conhecer. Não é? passo _aí, 

eu estou sempre _aí conversando com umas garota que tenho _aí, uns colega _aí, jogando um 

pingue-pongue na rua, certo? Venho da  praia. Deve me conhecer”. Aí ele ficou: "tudo bem, 

pode ir embora”. Aí eu segui  

  

Fragmento 26:  

quando eu voltei, eu passei por ele, eu falei: "obrigado, hein, meu amigo”. Os cara já tinha 

ido embora de táxi, não é? Que o cara ia lá [para] para as casinhas. Aí, ele estava 

conversando com um pessoal, um <gua...>- uns guarda que fica tirando serviço lá na vinte e 

nove. Aí eles estavam conversando lá, eu falei:  

"obrigado, hein, meu amigo. Aí ele falou: "está tudo bem”. Aí eu passei, fui  

Bem  

  

Fragmento 27:  

E- [(inint) [Não é?] Agora, vem cá, acontece muita coisa, assim, em termos assim de 

violência, de assalto, de violência mesmo, no sentido assim bem geral, não é?  

Aqui?  

F- _Aqui?  

E- Ou na Avenida Brasil, nas proximidades aí, coisas [("assim")-] F- 

[Já] aconteceram, não é? (inint). Há guerras _aqui entre quadrilhas.  

E- [É, não é?] É?  

F- É. (est) Teixeira, Nova Holanda, (est) baixa e- contra o chiqueiro, um pessoal (est)  

_lá de trás que o pessoal chama de Chiqueiro. (est) Então, quer dizer, há  

guerras entre quadrilhas. (est) Mas sobre essa guerra, (est) quem não tem que se preocupar, (est) 

não é? (est) Não precisa ter medo. (est) Como eu te falei, você pode passar por _lá daquela vez 

que eu falei: "ó, se errar a rua e falar que vai vim procurar fulano de tal-"  

E- Ah, é verdade.  

F- (rindo) É, morou? Eles vão (est) te pegar. Se passar (est) _lá e falar que está procurando o  

Robson, ele está arriscado a- (f)  

E- Por quê? Por que <s->- quer dizer, você [tem algum-]  

F- [Porque [o meu] tio]- (est) o meu tio é- domina uma dessas quadrilhas  

_aqui, (est) e essa quadrilha, (est) sabe como é que é? (est) Está contra (est) o meu tio.  

Então, quer dizer, eles- outro dia mesmo, quando eu fui para praia, eles <amea->- ameaçaram 

de atirar em cima de mim e tudo. (est) Ameaçaram e tudo, com revólver. Aí eu estava de 

bicicleta, fui embora. ora. [...]  

Fragmento 28: 
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F. Ontem mesmo eu fui,  bem dizer, _lá dentro da área deles. Fui _lá no parque (inint) com 

essa mina. (est) A irmã dela estava fazendo aniversário, a gente foi _lá dentro. (est) 

(dirigindo-se ao interveniente) -- Pode jogar aí. (inint.)  

  

Fragmento 29:  

E- (inint) Nada, não é? Mas vem cá, vamos deixar (hes) um pouco assim de lado- isso é 

um assunto até, assim, [bom para gente conversar depois,] não é? Mas, assim, de divertimento, 

assim, por exemplo, você- mulher, não é? Que você gosta muito. (est) Como é que é? Você 

sai, assim, muito daqui, você se diverte fora do bairro  

[ou]- (hes) ou mais aqui dentro mesmo? [você tem-]  

F- [Mais restrito.] [É, [quando a]- quando a necessidade obriga, a gente sai do bairro; (est) 

agora, quando não obriga, é o seguinte: (est) é por aqui mesmo. (est) Que aqui, divertimento, 

há muito. (est) (inint)- parece que não, mas há muito. Tem um barzinho ali que a gente pode 

parar, tomar uma cervejinha, conversar.  

  

Fragmento 30  

E- Porque tem o grupo, [não é?] que é tudo conhecido, (tosse f) não é?  

F- [É.] Aí então, fica ali batendo uma batucadazinha. (est) Quando a mina não está a fim de 

parar, tomar uma cervejinha, a gente sai, vai dar umas volta, vai para um cinema, não é? ver- 

(est) sabe como é que é? (est) Vai para umas parada diferente. (est) E está tudo certo. (est)  

  

Fragmento 31:  

E- E vontade, assim, de sair daqui, de ir morar num outro lugar, você tem [(inint) vontade?]  

F- [Não, não tenho, não.] (falante faz muxoxos significando não)  

E- Não, não é? Por exemplo, assim, se você tivesse muito dinheiro, se ganhasse na loteria, 

[o que que você faria, assim, na tua vida, por exemplo?]  

F- (inint) [Os cara falaram que]- os cara falaram que eu não faria isso, mas eu falei que, se 

eu ganhasse na loteria, assim, eu comprava umas três casa dessa Teixeira aí, (est) mandava 

construir um casarão para mim aí e pronto. (est) Continuava aí mesmo.  

  

Fragmento 32:  

E- É, não é?  

F- É. (riso e) Não, não digo nem que coubesse esses treze. (est) (hes) Espalharia eles para 

onde eles quisesse. Se eu tivesse- (est) "aí, quer ir para onde?" Vai.  

"Quer ir para onde?" Vai. Eu fico. (est) (inint)? ("que") Me desse muito espaço. (est) Hum. Aí eu 

ficaria. ("não") tenho muito- muita ganância de vida, não. (est)  

Minha ação é essa mesmo. (est) Se tiver de morrer aqui, eu vou morrer aqui, hã?  

  

Fragmento 33:  

E- Uma mulher, há pouco tempo, a gente entrevistou, ela falou assim: que ela realmente não 

gosta desse espírito de luta, porque esse espírito de luta, assim, traz muita ansiedade na 

pessoa, não é?  

F- É? Quem é?  
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E- E eu acho que tem toda razão, não é? Acho que a gente tem ("que") procurar, assim, viver 

[o]- o razoável, [(inint)-]  

F- [É viver] o- você tem que viver o momento. (est) Não, porque agora eu estava esperando 

vocês para quatro horas, certo? Eu ia lá fazer uma tatuagem na mina. (est)  

Então, quer dizer, ela, se quiser, que espere. Vocês chegaram aqui (riso e) primeiro, não é?  

(inint)- Não é? (est) Nem mandei recado nenhum. Se, de repente, eu chegar lá: "pô, você 

chegou tarde”. "ah! , xará, ("eu")- houve um contratempo lá”. (est) Não é?  

(est) (inint) Tem que viver o momento. O que tem que 

acontecer, vai acontecer mesmo.  

  

Fragmento 34:  

Se eu vou para praia, de repente, eu encontro os colega: "tu vai para lá?" Eu falo: "vou”. "Ah, 

vamos embora para lá”. Se eu achar que é bom, eu volto com eles, (est) está entendendo? Então, 

("não") tem esse negócio de- eu vou- hoje eu vou para o baile, (inint)? Eu tenho intenção de ir 

para o baile hoje. (est) Mas se, de repente, uma  <co->- acontece uma coisa melhor, eu vou fazer 

[(inint)-]  

  

Fragmento 35:  

E- É, porque não pintou ninguém ainda, talvez, não é? (ruído de algo batendo) Assim, que 

você gostasse e [que-]  

F- [Marta,] [eu]- eu gostei, gostei, gostei, gostei, gostei muito, sabe como é que é? (f) e eu 

acho que foi- por causa disso é que eu, hoje em dia, eu não dou valor ... mulher. Não quero 

dizer que eu maltrate, eu (est) trate mal. Eu trato bem. (est)  Todas as mulheres que param 

comigo, eu amo, "eu te amo”.  Sabe? (est) Trato bem, dou altos carinho, faço de tudo para não 

fazer de nada. Mas, se, de repente, vacilar e eu sentir que não dá mais, eu mando embora. Do 

mesmo jeito que ela entrou, (est) que eu comecei a amar ela, ela vai embora do mesmo jeito, 

(inint)? Tudo por causa desse grande amor que eu tive na minha vida, [uma desilusão.] Eu tratei 

bem, sabe como é que é? (est) Dei carinho, dei tudo e quando eu vi que <e->- ela sentia que eu 

estava dando carinho, amor demais, (est) quis montar nas minhas costa, nas minhas costa é o 

seguinte: não monta, não. (est) Aí, eu: <bum>, mandei-a- mandei ela  

ir para o- para caixa prego, sabe como é que é?  Passei um grande tempo (inint), sabe? (est) sem 

sair com ninguém. Voltava no quartel, tinha uma garotinha ali da  

Teixeira que vinha atrás de mim aí, eu não queria papo. Depois que eu caí na real, eu falei: "pô"! 

Porque que eu vou ficar nessa? Eu vou é curtir com a cara delas  

  

Fragmento 36:  

E- Tua mãe tem um jeito, assim, bom, não é? Assim, [alegre, assim, extrovertida, não é?] F- [A 

minha mãe é. Minha mãe é. É] Mesma coisa de mim. Chegar aí na Teixeira, perguntar quem é a 

Ceci, nego te traz aqui no ato. (est) ("é"). ("aquela ali"), [ela]- ela, sabe como é que é? (música 

ao fundo) A vida dela é um- é uma panela sempre mexendo; ela está sempre fazendo alguma 

coisa diferente para viver que ela não gosta  

(est) de ficar parada. De vez em quando, ela frita uns bolinho- (alguém de fora pergunta alguma 

coisa e o falante diz para ele:) -- é, tua irmãzinha (rindo) está  

aqui dentro- -- (riso e) aí, ela frita uns bolinho, faz uns negócio qualquer, sabe como é que é?  
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(est) Vai vender; de repente, ela não quer vender, (est) ela pára aqui na rua, fica de conversa com 

a rapaziada. (riso e) Então ela (est) está fazendo sempre alguma coisa, (est) morou? Então, 

("ela") não pára também.  

 Fragmento 37:  

E- Você falou que ela nasceu aqui, não é? F- Não, [ela]- ela é de 

[Campos.] E- [Ah! ela] é que é campista.  

F- Ela é campista. [Ela veio para cá com três anos] de idade. (est) O 

meu pai é mineiro. (est)  

Agora, eu, meus irmãos somos todos carioca. (est)  

E- [O teu pai (inint)-] a gente tinha conversado com você a respeito, assim, de língua. 

Inclusive, o trabalho seria sobre isso, não é? Você falou que aqui no bairro tem muita gente, 

assim, de outros estados, não é? De [Nordeste, Minas, não é?] E o que que você acha, assim, 

desse pessoal conversando? Assim, em termos assim da fala, não é? Do jeito de falar. Que que 

você acha?  

F- [Nordeste, Minas. Tem.] Quando o cara já está um bom tempo aqui, ele entra na linha 

daqui, está entendendo?  

  

Fragmento 38  

E- Gáucho, você tem contato aqui também? Não?  

F- Tenho. Tinha um camarada meu aí, que [ele]- ele estava morando aí no prédio aí; ele era 

carreteiro. (est) [tem]- tem um tempo que eu não vejo ele. (est) Ele é gaúcho. (imitando) 

"êta tchê”. (riso i)  

  

Fragmento 39:  

E- ["está falando] comigo, rapaz?" [não é?]  

F- [Que] isso? ("se") você procura um emprego, você chega, se comunica bem, não é? "bom dia, 

meu amigo! Pô! Será que o senhor poderia me dar uma explicaçãozinha, um- (est) uma 

informação. A firma aí está [dando]- dando vagas? Estou desempregado, estou precisando 

trabalhar”. Então, ("o") sujeito sabe levar; ele não leva de- uma parte de burro e outra de- 

sabe qual é? Não liga mesmo, (est) (inint)? (est) ("de") relaxado mesmo. Então  (est) é o 

seguinte: leva a vida do jeito que ela dá.  

E- E tem a hora, não é? Como você [disse,] não é? Pode  chegar mais, chegar menos, não é?  

[(inint).]  

f [É.] [Claro.] Se você marca essa entrevista na sua casa, (est) certo? Eu  jamais ia chegar 

com essas gíria toda. Eu  ia chegar lá, <pa...>- de calcinha comprida, não é? Camisetinha 

limpinha, sapatinho limpo, sabe como é que é? (est) Aí, <pa...>, chegar devagar na sua casa, 

tirar o sapato, para entrar na sua [casa, não é?]  

  

Fragmento 40:  

E- ["está falando] comigo, rapaz?" [não é?]  

F- [Que] isso? ("se") você procura um emprego, você chega, se comunica bem, não é? "bom dia, 

meu amigo! Pô! Será que o senhor poderia me dar uma explicaçãozinha, um- (est) uma 

informação. A firma aí está [dando]- dando vagas? Estou desempregado, estou precisando 

trabalhar”. Então, ("o") sujeito sabe levar; ele não leva de-  
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uma parte de burro e outra de- sabe qual é? Não liga mesmo, (est) (inint)? (est) ("de") 

relaxado mesmo. Então  (est) é o seguinte: leva a vida do jeito que ela dá.  

E- E tem a hora, não é? Como você [disse,] não é? Pode  chegar mais, chegar menos, não é?  

[(inint).]  

F- [Então.] [Não, mesmo que fosse-] [mesmo que]- mesmo que fosse um palacete,] (hes) uma 

kitinete. (est) Mas mesmo se fosse um palacete, eu- (est) do mesmo jeito que eu vou entrar 

na kitinete, eu entraria no palacete: (est) tirava o sapatinho; "bom dia, como é que vai a 

senhora? Tudo bem?" "Tudo bem”. "Eu vim aqui para (est) fazer a entrevista que a senhora 

marcou comigo.  [vai ser agora?"] não é? (agora, se você marca comigo ali no barzinho da 

esquina, a gente toma uma cerveja, (est) eu vou de sandália, sem camiseta, de short, (est) não 

é? "oba! Tudo  bem? Como  é que vai a senhora? Tudo certo? Já  está pronta para fazer a 

entrevista? (est)  

"ah; já”. "Então  vamos embora (ruído) ("aí"); está limpo”. (est) ("Morou")? (est) Então, não é? 

A gente tem que procurar viver conforme é o ambiente, (est) ("está") entendendo? Aqui  é minha 

área. Eu jamais vou andar aqui dentro de terno e gravata, (riso e) certo? [mas, se,] de repente, 

(inint)- houver- haver necessidade, (est) certo? De  eu precisar andar de terno e gravata, eu vou 

andar, (est) está entendendo? (est) Não é- a necessidade faz a hora ("não é?") a necessidade (est) 

faz a hora. (est) Então, vem junto com a necessidade. (est)  

  

Fragmento 41  

E- [Você] costuma pescar?  

F- Costumo. Eu gosto (est) muito. Eu vou, de vez em quando, ali para o Flamengo, mas tirar 

mexilhão.  

  

Fragmento 42:  

 Mas agora assim, (hes) se a gente for buscar para tomar com a cerveja, aí tomo. Está  em 

casa, está me entendendo? Eu  tomo, se eu ficar doidão, vou para cama [dormir.  

("fazer") Que nem na minha] baixa. Na  minha baixa eu fiquei doidão mesmo, malucão; bebi 

cachaça-...  

E- [(inint) Você dorme mesmo, não é?] Quando isso?  

F- Vinho. Na  minha baixa; quando eu saí [do quartel. Bebi vinho-]  

E- [ah! sim. Parece que todo mundo costuma] fazer esse tipo de coisa, [não é?]  

F- [vinho,] cachaça, uísque, cerveja, refrigerante, cuba; tudo eu misturei, morou? (riso e) 

limão, [caipirinha- ah!]  

E- [No dia seguinte é que é fogo, hein, rapaz?]  

F- No dia seguinte, eu não gosto nem [de lembrar.]  

E- [(inint).] Eu também já andei tomando [uns porres.]  

F- [Que também eu estava] em casa, não é? Eu vim do quartel bebendo, aí, a gente tinha 

arrumado um- uma feijoada em casa, mas a minha mãe não tinha achado a- o negócio para 

fazer feijoada; então ela foi lá na Praça Quinze e comprou [um peixe]- um peixe, e comprou 

um mexilhão, e a gente fez uma farofa aí em casa aí, sabe? Peixe,  

mexilhão, umas linguiça; eu comprei- era só oito caras, comigo nove. Aí comprei duas caixinha 

de cerveja, duas de guaraná, comprei um- esses uísque nacionais mesmo,  

não é? (est) Aí, comprei, deixei tudo aí em casa, aí, a gente veio bebendo "de lá da cancela 

para cá"; chegamos em casa, [mas-] Fragmento 43:  
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E- [Cancela] é lá em São Cristóvão- ah! [é. Porque é lá mesmo, não é? É.]  

F- [É, servi em São Cristóvão. É.] Aí, ("vim") de lá para cá bebendo, cheguei em casa, aí que eu 

bebi mesmo; aí, eu estava com essa namoradinha, não é? (est) Aí ela (inint): "vamos para 

cama”. Aí eu falei: "não, que cama o quê? Vamos  embora aí”. Me botou na cama, fez um 

cafuné, eu <bum>! [não vi] mais nada. No outro dia eu fiquei sabendo que o cara, um dos 

safado queria roubar até a carne que estava em cima da mesa, o Cruz. Eu nunca me dei bem 

com o Cruz, não. (est) É. Ele veio, mas ele veio- ele só veio com a gente, porque ele estava no 

meio da (inint). Que ele tinha guardado umas peça lá no quartel, peça (inint)- (hes) um surdo, 

um pandeiro, um agogozinho, um tamborim. Então, quer dizer, aí a rapaziada veio na 

bagunça, aí, empurraram ele para minha cara. Por mim mesmo ele não viria. Hã? Aí  ele veio, 

não é? Aí, eu fiquei sabendo, ele levou minha bolsa com tudo que eu tinha trazido do quartel. 

[tinha trazido uma calça,] duas gandola, um [coturno.]  

  

Fragmento 44:  

E- [(inint) Se-.] [É mesmo, é?] [a gandola-] que que é a gandola?  

F- A gandola é aquela jaqueta [verde.] (est)  

E- [Ah! Sei.] Estava [(inint) sapato.]  

F- [Aí tinha] trazido- não, (est) ("o") sapato é coturno. (est) Tinha trazido o coturno, tinha 

trazido um montão de coisa. Eu roubei mesmo. [Apanhei tudo que eu tinha direito.] Claro!  

E- [Todo mundo pega, não é?] Todo mundo pega [(inint).]  

F- [Todos] eles pegam. (est) Tem aquele que não vem embora, (est) que não traga uma 

lembrancinha. (est) Ali- aí, quando eu fiquei- no outro dia que eu fiquei sabendo que ele tinha 

levado a minha bolsa com tudo, queria roubar a carne que estava em cima da mesa- E- Que 

saco, ("não é?") que amigo esse, hein, da [onça. Esse não era, não é?]  

F- [Não, ele nunca foi meu amigo.] (est) Um negão grandão, quase dois metro como um- o 

armário dele era cheio de esmaltinho, (riso e) (est) [bordava]- bordava o nomezinho na 

camiseta. Safado! (rindo) (hes) (est) Andava de blusinha rosa dentro do quartel. Ei! Isso aí 

não é meu amigo. Que que é isso? (f) Ele não era, não  

 se declarava, mas, andava dando saltinho. "Compadre”. Gostava muito de falar da mãe dos 

outro. Aí, uma vez, eu peguei ele lá no quartel, arrebentei ele. Logo assim que eu entrei; a 

gente ainda estava no internato. Eu estava com quê? Três  semanas de quartel-  

(est) aí ele: "aí, eu vi a mãe do Florindo lá na Rua Alice”. (hes)  

O mal dele, sabe? Ele quer encarnar na mãe dos outro, não sabe nem encarnar. Ele quer <enca->- 

ele quer encarnar na pessoa, não sabe encarnar, aí bota a mãe dos outro no meio. Eu, como nunca 

gostei de brincadeira com o nome da minha mãe, aí peguei ele  

(hes) lá dentro; o tenente foi, deu quatro dia de detimento para mim  

e para ele- aí, de lá para cá, ele não arrumou mais confusão nenhuma. Aí, arrumou [na]- na 

guarda, mas (ruído com os dedos) a gente já era antigo. Eu destravei o ("fal") para dar um tiro 

na cara dele, dei <s->- ele deu sorte que ("ele")- quando eu- a gente sai da guarda, esvazia (est) 

[o]- o carregador. (est) [Se]- se está carregado, eu tinha dado-lhe um tiro na cara dele. Não, 

porque ele era [muito abusado mesmo.] (tosse de e) Fragmento 45:  

I- Robson, você falou aí tanto de quartel; você acha que é importante para qualquer- para 

todo rapaz- tem uma porção de rapazes fogem para burro, não é? (est) Do serviço militar- e 

você acha que é importante para qualquer rapaz servir um quartel?  

F- Eu acho que sim.  
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I- É?  

F- É. [porque o cara] mesmo depois que ele fale: "ah! eu não quero servir, não-" que não sei o 

quê. Depois que ele entra, ele aprende a gostar, (est) está entendendo?  

É uma vida que- totalmente- é totalmente diferente mesmo. Você sente a necessidade de vim 

para casa, você sente vontade de vim para casa, você sente vontade de ver a sua mãe, seu pai, 

seus irmãos. Tem  hora que você fica detido dez, vinte dias lá dentro, está entendendo? Você  vai 

para o mato, come aquela comida braba mesmo, você sente saudade da comidinha da mamãe, 

quentinha. Você entra dentro da lama que vem com tapuru até o pescoço, morou? Fica 

necessitado de uma água limpa, água gelada para beber; você tem que beber aquela água podre 

do cantil. Então, o sujeito, morou? Ele  tem que passar por isso.  

  

Fragmento 46:  

I- [Você acha que (inint)?]  

E- [(inint)] Passa ("por") umas provas horríveis, não é?  

F- Se- olha, não é por falar, não: se eu fosse eleito para [presidente]-  presidente [do]- do Brasil, 

eu faria [o]- [o]- [o]- o serviço militar obrigatório para qualquer brasileiro de dezoito a vinte 

anos, morou? A não ser que fosse- se ele fosse mesmo  um- E- Deficiente, [(inint).]  

F- [Deficiente.] Agora, (hes) o negócio de insuficiência física, vai entrar, (muxoxo f) falou? Falta  

de hombridade? Entra. Aí, pegou lá dentro qualquer coisa, dá-lhe uma cadeia nele, dá-lhe um 

pau e bota para tomar banho.  

  

Fragmento 47:  

E- Só de juros, não é? [(inint).]  

F- [(inint)?] E  ele ainda vai pedir mais emprestado. (dirigindo-se a um garoto) -- tem café 

aí? Dá  um pouco de café aí para a moça aí.  

  

Fragmento 48:  

F- (para o garoto) Vai lá em casa e pega meu cigarro lá em cima da máquina. Vai  lá, vai lá, vai 

lá.  

  

Fragmento 49:  

I- (garoto) (inint). ("Calma aí!") [esse]- esse negócio de (inint).  

F- Então é isso, Marta. Eu, sabe? Eu não acho- eu acho que eu não teria solução para isso. E- 

Mas você não- pelo menos você não tiraria esse Delfim Neto aí da- o Delfim, o Andreaza; 

[("não") [tiraria]- [tiraria ele mesmo]- tiraria] ele mesmo, o presidente?  

Porra! Está [na hora] de eu ir embora,[(inint).]  

F- [<bo...>- <tira...>- <ti...>- tiraria-] [<tira...>-] [tiraria]- tiraria o Delfim, (hes) e colocaria um 

outro ladrão. Que  é que nem [aquele]- aquele (inint)  

do Chico Anísio: "eu quero é me arrumar”. Todos eles querem é se arrumar. O  negócio dele-  

(ruído com as mãos) botando no bolso deles, e o seu faltar, (hes) ele  

quer é mais, está entendendo? Ó, do jeito que a dívida externa está, certo? O pessoal aqui está 

brabo à pampa de comer; duvido se para ele falta uma maçã, uma pêra para, não é? Depois  do 

almoço, não é? Uma  cervejinha, um uísquezinho internacional, (est) legitimamente (est) francês, 

inglês, alemão. (est) Só original, (inint)? Agora, você, se tomar um chateau duvalier, e está 
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bebendo bem... pampa (rindo) Mesmo um vinhozinho. Está  bebendo bem à pampa. (f) Se tomar 

um campari, agradeça, que aí,  

está bem, (est) (inint)? Agora, se você entrar numa de <ba->- tomar balantines, só vai tomar 

balantines diretamente da zona franca de Manaus, ("morou?") cobrando  

quinze mil e cacetada um litrinho. Está com o isqueiro aí? Quer  fumar, fuma aí. –  

  

Fragmento 50:  

I- Eu tenho fósforo aqui.  

F- Então, é o seguinte: (tosse e) se <e->-sobre isso (f) você não pode- --] [fuma]aí. –  

  

Fragmento 51:  

E- [A gente] tem que ver a solução, você não acha? (vozes ao fundo).  Robson, [você que 

<go...>-]  

F- [Acho que a solução] para isso seria se ele- se eles expor, ("sabe")? O problema para o 

público. Eles não estão contando com a colaboração do público agora, para resolver negócio de 

esporte, (est) não é? Não  está mandando escrever para lá? Porque que eles não expõem [a]... 

[a]... a- os problemas brasileiro para público.  

"O Brasil está sofrendo isso, isso, isso e isso. Está se ocorrendo isso,  isso e isso. Nós teremos 

que pagar tanto ao FMI se a gente pegar tanto de empréstimo.  

Queremos sua colaboração”. Tem muita gente burra que vai falar besteira, mas também tem 

muita gente inteligente que, poxa, poderia, [com]- com opiniões, ajudar  

Eles a chegar a alguma coisa, porque aqui- aí seria milhares de cabeça pensando para uma 

só resolver, (est) certo? Agora, ele pensa por milhares de cabeça para resolver problemas de 

milhares, está entendendo? Então, se eles <expusessem> o-...  

  

Fragmento 52:  

E- E quando [chove aqui, como é] que fica? [fica ruim?]  

F- [Já está chovendo.] (O som sai estranho) [só vendo.] Quer esperar para ver?  

E- Só vendo.  

F- Quer esperar para ver? (f)  

E- Ah! Vou  esperar (rindo) para ver. (f) (risos) Depois tem jeito de ir embora?  

F- A gente pega um barquinho aí e- (est) inclusive, tem até um barco aí (riso e) só para sair 

até a rua principal, depois, (est) na principal já dá para caminhar.  

  

   

Falante:  04 Lei  

Idade: 25 anos  

Escolaridade: Fundamental 1  

Bairro: Horto  

Profissão: Faxineira  

  

DÊITICOS DE LUGAR  

  

Fragmento 1:  
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F- Ah! Minha avó é- gosta muito mais  de se divertir, gosta tomar cerveja dela. Cerveja ela toma 

bastante! Gosta de samba, minha mãe também, mas minha mãe agora está  um pouco devagar, 

porque ela esteve doente, então,(hes) não pode mais trabalhar, não pode mais estar se divertindo 

(inint)  ("se") divertia antes.  

E- Mas (hes) e ela pode tomar conta dos netos-  

F- Pode. Ah! (falando rindo) dos netos [ela]- (f) (hes) ela fica com os  neto. Ela não esquenta 

("com isso").  

E- E os netos gosta?  

F- Gosta dela demais. Quando ela sai, aí começa tudo a chorar, quer ir atrás dela. Ela fala: "a 

vovó não pode levar você!" "Não vovó eu quero ir, eu quero ir. "Tudo  

[("querendo")]- querendo ir atrás dela. quando eu saio, ninguém chora para ir atrás de mim  

(inint), ("assim é bom!")  

E- (falando rindo) e ela faz muito a vontade deles [("ou")-]  

F- [Ah! faz demais.]! Eu falo: (""não, é")Paulo Roberto -- o mais velho. -- não vai, meu filho, lá  

para vila! Jogar bola" "não mamãe, eu quero ir!" aí, começa a chorar. ("digo"): "não vai Paulo 

Roberto”. "Leila, deixa ele ir!" aí, ("ele lá ") vai para  

vila! O outro pequenininho: "eu também quero ir para vila”. aí: "não vai". Avó: "Deixa ela 

ir!" Tudo que é vontade que as criança quer, ela faz. não posso bater, não posso reclamar, não 

posso botar de castigo. Ela não gosta.  

  

Fragmento 2:  

E- (inint) E os seus vizinhos ali? Você tem um bocado de vizinho aí no Horto, não é?  

F- Tenho. Do lado da minha casa, mora vizinho, assim, bem encostado mesmo. Tem 

bastante vizinho ali que é legal.  

  

Fragmento 3:  

F- Ah! não tenho não. Eu sei que pega <já...> dali de baixo, dali, ("em") frente ("ão lili"), até lá  

em cima no Horto.  

  

Fragmento 4:  

E- Há pouco tempo atrás, [eles]- eles estavam dizendo que todo mundo tinha que sair daí, não é? 

F- É. Mas aí, ("também") morreu isso. Isso, eles vive dizendo isso é, eu nem sonhava em ter 

filho ainda. (hes) [a gente morava lá  dentro]- a gente morava lá  dentro mesmo do jardim. 

Tivemos que ("sair (inint) de casa"), aí logo que viemos (inin): "Olha, vocês não demora muito 

tempo aí não, essas casa vocês vão ter que- vão tomar essas casas de vocês e tal”. A tu hoje!  

 

 

Fragmento 5:   

E as pessoas que moram aí são todas funcionárias  do jardim botânico? São 

todas funcionárias , aposentado-  

 

E- E pode a família, depois que morre o funcionárias, continuar a morar aí?  

F- Pode. Pode continuar.  

E- O pessoal não tira, não.  
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F- Não tira, não. (está)  

E- Quer dizer que você acha que eles não vão mexer, não; que eles vão deixar o pessoal?  

[(inint)?]  

F- [não,] É, eu acho que não. Vão deixar aí todo mundo.  

  

Fragmento 6:  

E- [E ninguém interfere não?] você pode [fazer o que] quiser [naquela casa?]  

F- [Não,] [pode fazer.]  

E- (Está ) [não paga ] aluguel?  

F- [(ini)-] Não, não pagamos nada. Só é- paga a luz. Mais nada. Porque a luz, antigamente, 

era de dentro do jardim. Mas aí o diretor cortou a  luz de todo mundo.  

Teve uma época aí, que ficamos todo mundo sem luz. Aí, todo mundo teve que ir  na- requerer a 

suas luz, não é? Para botar e para pagar. agora a gente paga ("a") luz. Só é a única coisa que a 

gente paga ("lá ") é luz. Nem  água, nem nada.  

  

Fragmento 7:  

E- Então, é ("boa"), não é? E o pessoal que mora ali, se dá  bem, assim, uns com os outros?  

F- Tem uns que vão lá  na- ("a") minha casa, eu não tenho que dizer de nenhum deles ali, sabe?  

("porque a gente") se dá  com todo mundo, conversa com todo mundo,  

porque a gente precisa muito de vizinho. Tem  muita gente que-: "Ah! Porque e não preciso de 

vizinho! Porque e não preciso de vizinho, porque eu não como ...às custa de vizinho!"  

("que!") a gente precisa muito de vizinho, porque, inclusive, uma vez, minha  mãe ainda estava 

internada, minha  avó trabalhando, meu marido também trabalhando, foi um dia de sábado,  eu 

fui ... feira com meu filho mais velho e deixei o mais novo na casa da vizinha do lado. Ele 

passou mal- aí, eu cheguei, ele não estava lá, estava internado no Miguel (1402081) Couto. Quer 

dizer, foram os vizinhos  que me acudiram, não é? Porque eu não tivesse os vizinhos ? Não é? 

Então? Cheguei, fui direto para o  Miguel Couto, cheguei lá, ele já  tinha tomado injeção, já  

tinha tirado o sangue dele. Aí, parece que foi [uma]- (hes)  uma planta, sei lá, que ele botou  na 

boca e acho que a planta era  veneno, sabe? Aí o médico disse que a salvação dele, que ele 

vomitou. (está) não- graças a Deus, não aconteceu nada demais.  

  

Fragmento 8:  

E- Que bom (inint). e essas casas do lado de cá  também 

são funcionárias do Jardim Botânico que  moram?  

F- Do lado de cá?* E- É, do bar do Lilico ali.  

F- Não.  

E- Quem que mora ali?*  

F- [Ali-*] <s-> [ali* já  é]- ali* já  é do seu Lili ali para baixo*, o pessoal dali de  

baixo* não-  

E- Você não sabe [("de") quem é?]  

F- [Não sei, não,] mas aquilo ali* não pertence ao Jardim não.  

  

Fragmento 9:  

E- (ruído) está  legal. E, me diz uma coisa: você sempre morou aí, Leila?  
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F- Não. ("primeiramente") eu morei na Rocinha, aí depois, minha mãe brigou com o meu pai e 

tal, ("não briga"), ("a") minha avô: "Não, porque minha filha não está sujeitada a isso, ("ela") 

<ma-> ela tem mãe, ela pode vir com as duas filha dela para cá  que  a casa- as porta estão 

aberta. A casa de  para todo mundo”. Aí, viemos para cá . eu vim para cá , eu estava com, se 

eu não me engano, estava com uns doze ano, porque eu fiz quinze ano aqui e eu ("já ") estou 

com vinte e cinco, vou fazer vinte e seis ano.  

E- Agora, nascer, você não nasceu aqui não.  

F- Não.  

E- Nasceu aonde?  

F- Eu [nasci]- nasci no Miguel (rindo) Couto, aí, depois do Miguel Couto, fui para Ro0cinha. 

("quer dizer"), minha família toda morava lá . minha tia, essa que Mora em Cascadura, minha 

avó também morou lá , meu pai, minha mãe, todo mundo morava  lá .  

  

Fragmento 10:  

E- (est.) E você acha que é muito diferente a rocinha, daqui? O  ambiente?  

F- Ah, é! Eu não- depois que teve essa briga com a minha mãe e  meu pai, eu, sei lá , eu tomei  

pavor do lugar, eu [não]- não gosto nem de ir lá . Para ir visitar meus parente por parte de pai, 

eu não gosto nem de ir lá . Tem um tempo mesmo que eu fiquei sem  ver meu pai, agora eu 

estou indo ver ele, porque ele está  no hospital, aí no Miguel Couto, é perto e eu vou. Mas eu 

tomei ("um") pavor mesmo de lá . Há  tanto tempo  que eu não fui lá . Fui lá semana passada 

que eu fui ver uma amiga minha, que estava no hospital lá  o doutor m rio, que ela teve que 

fazer uma operação, então ela estava lá . Eu fui lá ver ela, mas eu na mesma hora vim embora.  

  

Fragmento 11:  

E- A tua irmã não mora aqui com vocês não, não é?  

F- Não. A minha irmã morava aí. Ela morava aí também, mas ela arrumou um rapaz, rapaz  

gosta muito dela, ficou se  conhecendo bem e tal, e aí ele  arrumou uma casa e agora ela  vai 

morar junto com ele.  

  

Fragmento 12:  

E- <Hum hum!|> E ela está morando aonde, agora?  

F- Lá  em Quintino. Ela tem uma  filha. A filha dela tem sete anos.  

E- Longe, não é?  

F- Eu, sexta-feira, vou para lá . Sexta- feira, quando eu apanhar meu filho do colégio eu vou 

para lá.  

E- Aí, você leva (hes) a criançada para lá ?  

F- Levo. Lá  também é casa, sabe? (está) é quintal e tudo. É, lá  é ("um") silêncio. Nem 

parece que mora gente por lá . Nem se dá  nada.  

Fragmento 13:  

E o Quintino é muito diferente aqui do horto? É 

diferente!  

E- Como?  

F- Ah! O barulho, o silêncio lá , sabe? Aqui para dormir, inclusive, a gente que mora ali em 

frente ...  padaria, assim- de vez em quando, aquelas criança- os rapazes ali da vila vão tudo 
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para lá , ali para o portão, aí fica uma <gritalhada>, fica mexendo com os outro, joga pedra, 

...às vezes tu quer dormir não pode, tem que ir lá  fora reclamar com eles. Lá  não. Onde 

minha irmã mora não. Fechou a porta, pronto, não escuta nem barulho de carro, nem nada- 

um silêncio danado. (está)  

  

Fragmento 14:  

E- Aqui dá  muita briga?  

F- Aqui? aonde, ali onde eu moro?  

E- É.  

F- Ah! Da!  Naquela vila ali da  porque onde eu moro tem um muro, não é? Separando. quer 

dizer, ali, aquela parte da Maria Alzira ali em cima, aqueles pedaço ali ninguém tem muro, 

quase ninguém não tem muro, então, quer dizer, de vez em quando está :  

"Ah! Porque teu  filho jogou a bola na minha casa, quebrou o vidro e tal”.  

"Ah! Não, porque teu filho é santo!" "Não!"Ah! (hes) discussão boba lá  (hese.).  

  

Fragmento 15:  

F- Ah! Gosto de fazer tudo que é comida. Faço empadinha, faço- quando tem festa na minha 

casa lá : "Oh! Agora Leila, empadinha  é com você. Negócio de salgado é com você, está ?" 

Tudo bem”. aí, eu vou, faço comida. chega na casa da minha irmã mesmo, minha irmã: "Leila, 

olha, estou cansada de cozinhar!" Eu falo: "eu também  

estou, Sônia!" "Ah! Não, você vai para cozinha!" Aí, eu vou para cozinha, faço macarronada, 

faço empadinha, faço uma porção de coisa. Eu gosto de cozinhar.  

  

Fragmento 16:  

E- E, vem cá , qual é o prato, assim, mais gostoso que você faz?  

F- Aí, aquele mais fácil. Ah! não- não sei. Não sei, porque toda comida que eu faço lá em casa 

todo mundo diz: "Oh, a comida está  boa, não sei o que!" Toda comida que eu faço eles diz 

que estão boa. Não sei não. Mas eu sei que as empadinha que eu faço eles adoram. Todo 

mundo na minha casa, quer dizer, todo mundo da minha família, não é? (está) quando tem 

qualquer festa na casa da minha tia, seja onde for, eu tenho que fazer.  

  

Fragmento 17:  

E- [Como é que] faz para tirar, quando perde assim?  

F- Eu não sei, porque meu marido- estou esperando meu marido ter uma folga, porque ele 

trabalha de <se...> de segunda a domingo. (está) No dia que a folga- que tem a folga é dia de 

domingo. Dia de domingo lá não abre, não é? Não tira carteira de identidade, não é? (está) 

então, eu estou esperando ele ter uma folga dia de semana para ele ir comigo.  

  

  

  

Fragmento 18: 

E- Ah! está . O que que o teu marido faz?  
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F- Bom, ele faz de tudo, sabe? Ele já trabalhou na Socila, já  trabalhou no Hotel Sheraton, ("r" 

retroflexo) já trabalhou na Hípica e agora ele está  trabalhando no- em limpeza, (está) sabe? 

essas companhia de limpeza, mas é lá na Marinha. Lá na Praça Quinze.  

E- ("Certo, então") trabalha um bocado, não é? Se ele não tem, assim, nenhum dia de folga 

na  semana...  

F- Não, é, olha, ele teve dia <pr->- sábado, foi feriado, Dia do Trabalhador, ele ("tinha") 

que ir trabalhar, mas como o muro lá da minha casa caiu, a gente ficamos bem apertado [para]- 

para acabar de consertar aquele muro ali, aí, ele não foi trabalhar sábado,  

("sabe?") aí, domingo era folga dele ("aí") ele já  aproveitou e-  

<hum-hum> esse muro caiu por quê?  

F- (silêncio) Porque ele já  [estava]- estava mole, porque as funcionárias do jardim, os pessoal do 

jardim que fizeram, então fizeram a coisa muito mal feita, sabe?  

Não botaram viga de cimento, nem nada. Então fizeram só é aquele- fizeram o muro assim: 

botava os tijolo, botava o cimento e pronto. Não botou um negócio para segurar nem nada. Como 

é que se diz? Negócio de viga de cimento, como os pedreiro fala, não é? Não botaram nem nada. 

Quer dizer, conforme fosse, criança- quando a gente sai lá em- na minha casa, as criança fica 

jogando muita bola, não é? ... vezes cai bola lá ,eles pula o muro, apanha bola, aí depois pula de 

novo para lá. Quer dizer, o muro foi- [o]- o muro foi ficando mole, não é? (está) aí, com esse 

negócio de chuva e tudo, quando  molha ele caiu. Aí, tivemos que  botar tudo no lugar de novo.  

E- Quer dizer que a chuva aí que  andou caindo acabou com-... F- É, 

acabou [de (inint).] E- [Acabou] de derrubar.  

  

Fragmento 19:  

F- Não, porque- (ruído) não sei eles- tem hora que: "Ah, porque o  meu 

filho-" inclusive, tem uma vizinha lá  perto da minha casa que ela é assim: "O 

meu filho vai viajar -", porque ela é separada do marido, sabe? "Meu filho, o 

pai dele  vem apanhar ele para ir para São Paulo”. "Porque o meu filho ganhou 

isso, o meu filho ganhou aquilo”. Aí eu chego para ela, eu falo ("assim"): "olha, 

seu filho ganhou isso, não é? Mas o meu ainda não ganhou, porque eu ainda 

não estou podendo dar. Mas, quando eu puder dar o meu filho,  eu vou dar”. 

Então, quer dizer, quer subir mais, quer ser mais do que os outro, entendeu? 

Que- eu sinto que ela quer ser mais  assim [(inint).]  

  

Fragmento 20:  

E- E lá  na rocinha, fala igual aqui?  

F- Ah! Não! Na Rocinha tem gente que fala com mais gíria- E- Dá  para você 

imitar, assim,  como é que ("se") fala na rocinha?  

F- Trata assim a pessoa- vê uma pessoa mais idosa, "a senhora-" não, é: "Oh, coroa”. (muxoxo) 

não, aqui já é diferente.  

Como é que é aqui?  

Aqui o pessoal ("a gente") (inint) conhece minha mãe e minha avô aí, quando chego lá é: Fico 

chamando minha avô de avô, de tia, dá a bênção, sabe? Minha mãe é:  

"dona Terezinha”. os- já  na Rocinha não: "Oi, coroa, está sumida!" sabe? Lá  é assim. 

Tratamento lá é assim.  
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Fragmento 21:  

F- Eu não sei. Eu acho que não. Eu não sei. Porque lá  em- na minha casa lá  tem um vizinho, é o  

Zu. Não sei se a senhora sabe quem é? (está) então ele chega ali, começa 

a rebolar, começa a mexer com eles [...]  

  

Fragmento 22:  

"[...] Fazendo cada palhaçada!| "é, Zu,  toma jeito, Zu!" Ele mesmo essa semana ele foi lá para  

Marquês de São -Vicente, bebeu lá , o carro pegou ele, jogou ele no chão, ele machucou isso 

aqui, diz que está  com os peito tudo doendo. Disse: É, Zu, você deu graças à Deus, porque 

("você") teve sorte”. A mãe dele aqui, pensando que ele está  por aqui, ("ele") está  lá  para 

marquês de São Vicente. Um carro pega, mata, e aí? A mãe  dele já  é idosa, nŽ é?  

  

Fragmento 23:  

F- Não. Ele vai, faz biscate, assim, na casa [de uma]- de uma moça que tem ali. Ele vai lá  fazer 

biscate  e tudo, ela dá  um maço de cigarro a ele e pronto. Ele também não pode trabalhar, não 

é? Ele não tem documento nenhum.  

  

Fragmento 24:  

"minha-") chega a minha irmã, quando eu <eu>-- fiquei um  mês em Brasília com meu tio, que a  

(hes) a esposa, a minha tia teve nenên, então ela fez cesariana.(está)  

Aí ele me levou para lá . Aí, eu fiquei um mês lá  com eles. Aí, quando eu cheguei aqui, sei lá , 

achei tudo diferente. Aí eu vim com os vestido abaixo do joelho, cabelo  tudo <en...> 

enroladinho. Aí minha  irmã: "ah! Leila, aqui já  não se usa mais isso! agora, a moda aqui é 

assim, é, minissaia,  

biquíni  bem cavado, sabe? ("disse:") "eu não gosto disso. A[í, ela: "Ah! mas está  igual vovô, 

está  igual mamãe, [do tempo do]- do tempo do onça. Está  igual a vovó mais mamãe. Não usa 

vestido curto, não usa biqu¡ni!" ("disse:")"A! ! não, não gosto”. [›agor]!- agora eu estou usando, 

mas também eu não uso <short> muito curto, que eu não gosto. Não gosto de biquini muito 

cavado também eu não gosto. Minhas fantasia também nenhuma delas são indecente, porque eu 

não gosto também.  

  

Fragmento 25:  

E- (silêncio) Eu acho que é agora, não é? [Minhas] geração acho que agora fala mais gíria. É 

[é?] na geração, assim, da sua avó, da sua mãe, o pessoal  falava palavrão?  

F- Bom, a minha avô diz que falava, não é? Lá na Bahia diz que tinha <n->- falava muito 

palavrão.  

  

  

Fragmento 26: 

F- ("Set"). Perto da minha mãe, então se eu chegasse e falasse assim: "Ah,  merda!" Minha mãe, 

na mesma hora,  dava um tapa na boca. agora não! Agora, a vizinha lá  perto de casa, os filho 

dela, (inint) a mãe fala:  "Minha filha, vem comer que está  na hora de ir para o colégio" "Ah! 

Merda, eu não vou!" Ah!  

(hes) [...]  
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Fragmento 27:  

  

[...](ruído) pequena ficar falando palavrão, xingar mãe. ...às vez eu e minha mãe ficamos 

horrorizada de ver, de vizinho lá  (inint) como é o tratamento dos filho com a mãe e o 

pai, sabe? (está)  

  

Fragmento 28:  

E- Você mora aqui nesse bairro quanto  tempo?  

F-(ruído) Ah! Deve ter o que- (f)  Ah! Deve ter o que, mínimo uns vinte ano, não é? Porque eu 

vim para cá* , eu acho que estava  [com]- com nove, nove para dez ano.(está)  

Quando a minha mãe começou a brigar com o meu pai, (está) eu tinha o que? Uns oito para nove.  

("logo assim") Eu acho que- é, eu devia Ter isso mesmo, vou fazer vinte  

<ci->- vou fazer vinte seis ano.  

E- E você gosta daqui.  

F- Gosto.  

E- Você já pensou em mudar daí, ou- (ruído) F- 

Não, nunca pensei não.  

E- Gostaria de ficar morando aí?  

F- Uma é por causa da minha mãe. Que aí se eu for me mudar daí*, ela não vai querer sair 

daí*, que a minha irmã já  chamou ela várias vezes para   ir lá*  morar com ela, ela não 

quer ir.  

E- <Hum-hum> e se você tivesse mais dinheiro, se não precisasse se preocupar com aluguel, 

com essas coisas?  

F- Não, eu- aí eu ficaria aí*, ficaria aí* mesmo. (está) Ficaria aí* mesmo.  

  

Fragmento 29:  

E- E qual é o tipo de trabalho que você faz?  

F- Ah! Eu faço limpeza, lá (contêiner) eu faço tudo. Quando tem gente lá  

(contêiner)  eu faço comida. Quando não tem eu faço também para mim, porque eu vou para lá  

(trajetória)- eu saio daqui nove  

horas, (contêiner)) só é volto quatro hora da tarde, quer dizer, eu tenho que fazer para mim 

comer. (está) Arrumo a casa, lavo a roupa... às vez quando eles vêm lá  de Brasília 

(trajetória) para aí (trajetória)deixa a roupa, eu tenho que lavar, passo.  

E- Você trabalha todo dia, não é?  

F- Não, um dia só é.  

<Hum-hum> E o pessoal vem muito- eles mora em Brasília, não é? 

Mora em Brasília.  

E- Eles vêm muito aí?  

F- Não, só é quem vem mais é o general. Só é ele que vem mais aí,  

(trajetória) meu patrão. Ele vem para ver o apartamento, vem para ver alguma coisa, se está 

faltando alguma coisa,  ("se eu quero dinheiro") para comprar  alguma coisa para limpeza.  

E- Há muito tempo que você trabalha lá ?  

F- Não. Muito tempo não. Tem o quê? Tem uns- deve ter uns, ter uns quatro meses que eu 

estou lá  
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(contêiner). Essa família já conhece minha mãe e minha avó há  muito tempo. E- 

Eles são daqui do Rio?  

F- São.  

  

Fragmento 30:  

E- <Hum-hum> Você de vez em quando vai a Brasília, não é? Você falou... F- 

É, quando meu tio morava lá .  

E- Certo.  

F- Que ele estava- foi pelo quartel,  então ele tinha que ficar lá .(está) ai, eu fui lá, fiquei um  

ano lá  com eles.  

E- E você acha que (hes) lá é eles falam melhor do que aqui?  

F- (ruído) Ah! Eu não sei, porque lá  eu não tinha muito contato, assim, com o pessoal, quase 

não saía, ficava mais dentro de casa.  

  

  

Fragmento 31:  

E- (silêncio) é, vem cá, você acha que aqui, assim, no Brasil,  tem alguma região que fala 

melhor do que outras?  

F- (silêncio) ("eu") Não sei. Não sei mesmo.  

E- E tem, assim, alguns lugares que, quando você ouve falar, você acha  graça?  

F- [Tem.]  

E- [Você pode falar] qual é?  

F- Tem. Foi quando eu fui em Aparecida do Norte, meu marido tem parente lá. (hes) Então, a 

gente fomos lá, ficamos cinco dias lá. ("As pessoa lá ") fala engraçado, não fala assim de 

um jeito- eu [para mim entender] era um sacrifico, para mim entender essas palavra.  

  

Fragmento 32  

F- Ah! Fala- a gente quase não entende o que eles fala. Não sei porque eu estou acostumada mais 

aqui com  esse pessoal daqui, assim, não é? Brasileiro (inint) e tal. Então, ("eu") acho que eles 

falam um pouco diferente.  

  

Fragmento 33:  

F- Um foi quando estava com um ano de idade, ("aqui") na minha casa tinha um quintal, então 

ele subiu em cima da mesa. ("<nes...>-") No quintal da  minha casa tinha uma mesa, então, ele 

subiu, escorregou e caiu. Aí, ficou desacordado.  

E- E aí?  

F- Aí, eu- minha irmã, ainda não morava aí, aí, botou água nele e (hes) sacudia ele e nada dele 

voltar a si. Aí, eu fui correndo para o Miguel Couto com ele, bateram sete chapa da cabeça 

dele e tudo; mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Nada assim de grave, assim de-  <é 

mais-> foi só é mais o susto.  

  

Fragmento 34:  

F- O outro foi dessa vez que- a vez que fui para feira, deixei ele com a vizinha, quando eu voltei  
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("ele") estava no Miguel Couto. Aí, eu cheguei, nem botei a bolsa dentro de casa e nem nada, 

deixei a bolsa no quintal mesmo e fui correndo para o Miguel Couto. O pai dele ia chegando na 

hora que eu ia  pegando o "ônibus. Aí,  

foi junto comigo. Aí, chegamos lá, ele estava  todo enroladinho, (ruído) tinham tirado a roupa 

dele, estava todo enrolado, suando- aí, eu comecei a  chorar. (hes) Aí, inclusive, a menina que 

estava de plantão nesse dia é amiga da gente. Aí ela falou assim: "Vamos Leila, não precisa se 

preocupar, porque seu filho já  está  bom,  

já  batemos chapa, já  fizemos todo tipo de exame, não temnada no sangue. Isso foi alguma 

coisinha, alguma folha de alguma planta venenosa que ele botou  na boca e ele ficou assim”. Aí, 

ele ficou babando assim e suando, teve febre! Sabe? ("isso foi esses") dois que me deram susto.  

  

Fragmento 35:  

F- [Então,] quando eu tive meu  primeiro filho, meu avó ainda era  vivo. Ele: "Olha, Leila, agora 

que o seu filho nasceu, você vai arrancar esses comigo-ninguém-pode todinho. "Lá  na minha 

casa não tem. Mas a do vizinho tem ("e") tem uma cerca assim, então passa. Está  passando para 

o lado de cá.  E esse meu  filho menor é muito danadinho, sabe?(está) é muito danadinho mesmo, 

então eu- os médicos falaram ("que") podia ter sido alguma plantinha, alguma coisa que ele 

botou na boca,  venenosa, que causou isso. Foi dois susto bem grande que eu levei.  

  

Fragmento 36:  

E- (silêncio) ("Sem dúvida, não é?") (ruído) e seus garotos, como é que vão para escola?  

F- Bom-  

E- Quer dizer, só é o [mais velho, não é? ("vai")?] F- 

[Só  o mais velho, é.] ele vai de uniforme.  

E- <Hum-hum> ele vai a pé ou vai de condução-  

F- Não, ele vai a pé. É ali perto mesmo. ("é") ali no Lili.  

E- Ah! É ali?  

F- É.  

  

Fragmento 37:  

E- <Hum-hum> E vem cá : eles já pegaram o metrô"?  

F- Não. ("ainda") não pegaram porque eu ainda não foi para- ainda não tive tempo, assim, de sair 

com eles para levar. Mas a minha irmã disse que ela vem pegar eles para levar. Porque minha 

irmã tem mais tempo do que eu. Que minha irmã  antigamente trabalhava, ela não está  

trabalhando mais, sabe? (está)  ela tem mais tempo do que eu.  

E- E a sua irmã e a menina dela, já  andaram de metrô"?  
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F- Não sei, porque há  muito tempo que eu não tenho tido contato com ela. Ela veio aí dia vinte e 

três. Eu não sei se ela já  andou. A minha irmã já , ("mas") a minha sobrinha eu ainda não sei 

não.  

  

Fragmento 38:  

E- E vem cá : você, quando vai a Brasília, não é? ("aí,") você anda de avião?  

F- Eu fui- teve uma vez que eu vim de Brasília para cá  de avião e- porque meu tio tinha direito 

de ir,  porque ele trabalhava no quartel, então, ele teve- arrumou três passagem: uma para 

mim, ("uma") para minha tia e uma para o filho dele. (est) Aí eu vim de avião de lá  para cá . 

Fragmento 39:  

E- (ruídos) Vem cá : quais são, assim os maiores problemas aqui do bairro, que você acha? F- 

Os maiores problema agora, é essa rua aí.  

E- Por quê?  

F- Que está  um perigo. Inclusive, aí da Globo, com esse negócio dessa garagem aí, eles nota 

o carro  encostado assim no portão da minha casa. Para gente sair,  

("se")  

quiser sair, negócio urgente, não pode sair, porque o carro fica bem  encostado no portão. E se a 

gente ainda for reclamar, eles vêm com abuso, ainda: "Ah! Porque a rua é  pública, carro está  

no meio da rua!" Inclusive, o muro da minha casa, da frente, está  ficando partido embaixo. Eu 

quarta- feira, amanhã já ("devo ir") trabalhar, vou telefonar lá  para Globo, para falar lá ("com 

os") rapazes ("aí"), para vim dar um jeito aí, porque, senão, o muro vai cair e eu tenho medo, 

não é?  

  

Fragmento 40:  

E- (silencio) É. E você acha que essa garagem mudou muito aí a vida de vocês? F- Ah! 

Mudou. A ---te não tem, assim- na hora de dormir aquela sirene ali* fica tocando. A vez de 

madrugada, a gente está  dormindo, a gente leva até susto. Negócio de sirene aí* da globo 

tocando. Quando não é assim, é os caminhão. Na minha casa tem um pé de mangueira, 

("quando está  dando-") tem  manga ali* e- Ah! Mas é um inferno, ali*! A gente não 

consegue dormir. Esses homem com esses caminhão, eles trepa em cima do caminhão, 

começa a jogar pedra, a pedra cai em cima do telhado, sabe? A gente fala:  

"Ah! não joga pedra!""Ah! <mo->-" eles em vez de chegar aí* 

no portão:  

"Ah! A senhora me deixa eu subir na mangueira, tirar uma manga? "A senhora deixa eu com 

bambú tirar uma manga?" "Tudo bem,  a gente deixa. Porque cai lá no chão,  

  

Fragmento 41:  

E- E você já  pensou (ruído) em  reclamar com o responsável ? Tem uma pessoa 

responsável ("aí")  

F- Mas acontece que a gente fala aqui com eles, eles: "Ah! A gente  não pode fazer nada!" 

"A gente não pode fazer nada!" Sabe? Eu fico- [eu]- eu tenho- meu avô" antes de- meu avô" 

era cego. não sei se a senhora <che-> chegou a ver [um]- um senhor que ficava ali na porta da  

minha casa? (está) Então? Ele era cego. Ele enxergava  
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muito assim pouco, vulto só. Então, eu falava ("assim"): "seu Manoel, o senhor não fica muito 

nesse portão não, que os carro da globo, eles vêm em cima da calçada!"  

Ele: "Ah! Pode deixar minha filha!" ele ficava em cima do portão, para o lado de dentro. Porque, 

se ele ficasse do lado de fora, o- era capaz do carro pegar ele ali. Uma vez, de manhã, eu estava 

saindo para ir na padaria, que eu tinha que ir com meus filho no médico, eu estava atrasada, 

estava saindo, quase que o caminhão me pega. Em cima da calçada eu tive que entrar para 

dentro, esperar  ele- o caminhão parar. Ele ainda parou em frente o portão! Para mim sair eu tive 

que falar com ele. Ele: "Ah! agora vai esperar!" Então é assim. Isso aí mudou muito com esse 

negócio da Globo aí, sabe?  

E- Quer dizer que eles tomaram conta aí?  

  

Fragmento 42:  

E- ("que coisa, não?") (ruído) então, se você fosse é presidente da República, não é? E tivesse 

autoridade, o que que você diria para esse pessoal aí, para essas pessoas aí da Globo?  

F- Primeiramente eu tirava essa  [aragem daí].  

E- [Como é] que você ai falar com eles?  

F- [("É”.)] Não, eu chegava lá , falava assim: "Olha! Essa garagem  vai <s>- ter que sair daí, 

porque vocês estão incomodando os pessoal da-, moradores e as pessoa não pode chegar a 

um portão, não pode nada, que está  arriscado a ("ser")  morto no portão da- próprio portão 

da sua casa”.  

  

Fragmento 43:  

F- Ah! Gostei demais. Foi num domingo, não é? (está) Eu tinha ido visitar o meu pai. Eu falei 

para ele assim: (1414551) "olha, pai, eu não vou poder demorar (1414561) muito não que hoje 

é o jogo do Flamengo. "Ele: "Está  bem”. (sussurrando) "Está  bem". Então, eu ("fui"), visitei 

ele, eu cheguei aí, já  estava terminando o primeiro tempo. Meu filho ainda fez eu  fazer uma 

bandeira para ele. Para o Flamengo. Eu tive <f->- minha. Avô arrumou um pedaço de pano lã 

vermelho lá , tive que fazer uma bandeira para os dois.  

  

Fragmento 44:  

F- Não, não vi. Não vi, porque a televisão lá da minha casa estava no conserto e não deu para 

mim ver, sabe? Aí, ("depois"), quando ela veio, ela já  estava pegando no meio, eu falei 

assim: "Ah! Não quero- não vou ver mais não, ("aí")...  

  

Fragmento 45:  

E- Você pode descrever para mim, assim, como é que é um dia de trabalho, seu?  

F- Um dia de trabalho meu é limpar a casa, chego lá , a primeira coisa que eu faço é abrir tudo, 

não é? Porque a casa fica fechada. abrir  tudo, tomar um ar, aí vou, varro tudo, encero, que 

tem que encerar, porque lá  tem um salão muito grande e o salão é todo atapetado, então ("eu") 

passo o aspirador, tiro o pó. Quando dá  tempo de eu limpar as prata, eu limpo, porque antes 

deles ir embora, ela falou ("mesmo") para  mim. A patroa falou para mim:")  "olha, Leila, 

você pode chegar  



159  

  

        

aqui  nove hora, quando for quatro hora você pode ir embora”. Porque ela sabe que eu tenho dois 

filho e o  mais velho está  no colégio e tudo, eu tenho que sair de lá  quatro hora, porque ele sai 

<s->- quinze para... ás cinco ele sai. Então, quer dizer, eu tenho que estar ("indo para  o") colégio 

para pegar ele. Aí eu chego  

lá , limpo- chego lá- aí acabei de <li->- fazer a limpeza, ("se") tiver uma roupa, quando eles vêm 

ficar aí, eu passo, se é para lavar eu lavo- é isso assim que eu faço. (ruído)  

  

Fragmento 46:  

E- Quando eles estão aí, ele- tem mais alguém lá  para ajudar, ou você faz todo o serviço? F- 

Não, eles trazem a cozinheira dele. A empregada deles de lá  eles  trazem. (está) Aí, fica eu, a 

cozinheira e a minha avó, que vai  para lá  passar roupa, uma vez na  semana.  

  

Fragmento 47:  

E- E, é, você já trabalhou por aqui?  

F- Por aqui, não. Por aqui eu só peguei só roupa mesmo para lavar. Uma- um casal que morava 

aqui em cima, que eles viajaram e ela disse que, quando chegasse, "que ela ia  me procurar de 

novo para mim lavar roupa dela. E lavo aqui da senhora. (inint) Vê pessoa assim, em casa de 

família aqui eu  nunca trabalhei não.  

E- <Hum-hum> Por que? É mais perto?  

F- Não. Porque também nunca apareceu, sabe, pessoa que: "Leila, você quer fazer-? Leila, tem 

uma moça ali que precisa de um- uma menina para ela fazer um- umas limpeza, ou-" 

qualquer coisa assim nunca apareceu, se aparecesse, também eu pegava. (ruído)  

  

Fragmento 48  

F- É, também é outra coisa, não é? chata, não é? a pessoa vai ver um emprego, nunca- chega lá - 

meu marido mesmo, ele ficou, bem dizer, quatro meses parado. Só pegando biscate, pegando 

biscate. Ia lá , fazia inscrição no serviço: "olha, você pode vim amanhã!" quando chegava, ele ia 

lá para trabalhar: "ah! não, você vai ter que esperar <man->- Você vai ter que esperar mandar 

outro rapaz embora”. Aí, ele já  ficava desanimado. Quer dizer, eu com minhas- com os biscate 

("fazendo") [estava]- estava segurando, não é?  

  

Fragmento 49:  

E- E a sua amiga, como é que ela aceita isso?  

F- Ela não- ela também aceita, porque uma: ela não tem parente aqui. O único parente que ela 

tem aqui é a irmã que mora ali embaixo. A irmã dela também muito metidinha, sabe? então, 

ela nem procura. A única pessoa que ela procura, qualquer coisa que ela quer, é na minha 

casa. que ela trata eu como se fosse uma irmã dela, sabe?  

Na sexta-feira santa mesmo, ela foi para casa da minha irmã, lá  em Quintino, que ela gosta muito 

da gente tudo. Ela faz a minha unha, faz a unha da minha irmã e tudo.  

  

  

  

Fragmento 50:  
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F- ("Aí,") eu peguei e falei com ele que não dava mais. (cachorro latindo) Aí, ele: "ah! mas você 

não vai me deixar nunca, porque você gosta muito de mim”. eu falei assim: "então você vai ver!" 

aí, sabe? eu também deixei ele, não quis mais saber dele, sabe? ele me explorava demais chegava 

lá , na minha casa, queria comer, queria beber. Não era capaz de chegar e comprar- chegar e falar 

assim: "toma aqui olha: eu comprei um- uma carne, uma coisa para fazer para gente jantar!|" não. 

só para explorar, do jeito que a vida está , não dá não é? (está) aí, eu também- ("vai ver") então, 

acho que ela agüenta isso todo ainda porque ela não tem pai, não tem mãe, não tem nada. Tem a 

irmã dela ali, a irmã dela nem vem na casa dela.  

  

FALANTE:  07 EDU  

Idade: 41 anos; Escolaridade: Fundamental 1; Bairro: Magalhães Bastos; Profissão: Mecânico  

  

Fragmento 1:  

E- Está  certo então, seu Eduardo. O  senhor poderia contar para gente (est) (pessoas 

conversando) como que começa essa tua paixão por-...  

F- Ó, eu era garoto, não é? Devia de ter meus dez anos, sempre gostei de mexer com 

velocípede, bicicleta, certo? Aí, <p >, ("vai-") mexe daqui, mexe dali, era eu que consertava do 

meus colegas, (latido de cachorro longe) patinete, essas coisa toda, então,  

("eu") sempre gostei de mecânica. Eu  via uma pessoa mexendo num automóvel,  

eu ficava maluco. Então, com treze anos, eu comecei a trabalhar na obra com meu pai. Meu  pai 

era construtor- (latido longe) eu ia para a obra com meu pai, <papa...>, comecei ajudar meu pai, 

pintava uma parede, pintava isso, pintava aquilo. Eu sei até assentar tijolo, botar cerâmica, essas 

coisa assim, dentro duma casa, eu sei fazer. Trocar  um cano d" água, (est) ver um fio, fazer 

uma instalação, colocar uma bucha numa parede, isso tudo, eu sei fazer. sabe, dentro duma 

casa, tudo, eu faço. Certo? Cimentar um chão, isso aí eu quebro o galho. Mas  então, com meu 

pai não dava muito certo, porque o meu pai era uma pessoa, é muito boa, muito bacana, mas, 

filho com pai, geralmente na profissão, nunca dá certo. Então, não dava certo. eu virei para o 

meu pai e disse: "ó, meu pai, é o seguinte: a minha paixão mesmo não é trabalhar em obra. 

(latido) Eu adoro é mecânica. O  senhor me arranja uma oficina mecânica, onde eu possa 

aprender, que, aí, eu dali eu sigo o meu destino”.  

"Ah! mas você tem que estudar”. Eu digo: "não tem problema, meu pai. Eu  trabalho de dia e 

passo a estudar de noite”. "Então, tudo bem. meu pai procurou uma oficina,  

(gritos) o patrão dele (inint) consertava um carro, no engenho de dentro, na rua doutor bulhões, 

sete, quarenta e oito, onde eu comecei a trabalhar como aprendiz  

de mecânica, certo? Primeira  semana, eu trabalhei, o patrão gostou muito, cheguei  

_lá de manhã, varri a oficina, <p >- sempre procurei agradar e procurando aprender.  

Na  primeira semana, eu comecei com quinhentos cruzeiros (latido longe) ou quinhentos mil réis, 

não me lembro, agora- já  tem tantos anos. Na  segunda, foi setecentos, ou cruzeiro ou mil ruis, 

não me lembro. E, daí para frente, ("é") sempre assim. então com essa pessoa ("eu") trabalhei dez 

ano, certo? É - me casei- em sessenta e quatro eu me casei, certo? Dei  baixa do exercito, em 

sessenta e um, em sessenta e quatro me casei, continuei trabalhando na mecânica, com essa 

pessoa, tudo bem?  

Então, quando foi em sessenta e nove, (est) o meu sócio ("o") que é hoje meu sócio que era meu 

amigo, trabalhava junto comigo na mesma oficina, veio na minha casa  
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e disse: "ó, Borges, é o seguinte: tem uma oficina assim assim, em del Castilho, e talvez dê para 

nós comprarmos a oficina e continuarmos com a nossa profissão”.  

Eu digo: "tudo bem!" Aí fomos, vimos a oficina, coisa e tal, e fizemos negócio- é onde eu estou 

até hoje, certo? Já estou há  quatorze ano em del Castilho, (est) certo? Começamos como 

empregado, quer dizer, como empregado, vim de empregado, passamos a sócio, depois entrou 

um outro sócio, que é o chagas que também já trabalhava junto, _lá em <de->- l  em (falta na 

cópia) engenho de dentro,(f) então, nós três junto, estamos até hoje, quatorze ano, certo? 

Conseguimos  comprar o prédio, o prédio é nosso, temos uns  táxi também na praça. ("Ele") tem 

um, eu tenho outro; tenho um no nome da esposa, ele tem um no nome da esposa, o outro 

também tem e estamos  

_lá até hoje, certo? E- Eu continuo como mecânico. (riso e) Ganhando o meu pãozinho de cada 

dia e estou muito satisfeito em ser mecânico, certo?  

  

  

Fragmento 2:  

E- Está  bom. E, assim, com essa crise da gasolina, como é [("que-")] F- [Não,] não tem 

prejudicado em nada. Pelo contrário, essa crise da gasolina até está  melhor, porque o preço 

do carro aumentou muito. Então ninguém está  querendo comprar carro novo. Está  querendo 

reformar. (risos) É a hora que entra nós que estamos _lá  para consertar, certo? Eu, por 

exemplo, sou mecânico, (pessoas conversando longe) o meu outro sócio é lanterneiro e o 

outro é pintor- temos  

_lá uma serie de empregados e vamos tocando o 

barco, certo?  

  

Fragmento 3:  

E- [(riso e)] [Já ] teve, assim, algum assalto no táxi?  

F- Ah! Uma ocasião, por exemplo, o carro da minha senhora, o é tem, quarenta e nove, trinta 

e sete -- era um tl -- foi roubado. Foi  roubado e ficou três dia desaparecido.  

(est) é, depois esse carro apareceu, _aqui, numa delegacia _aqui ("em")- é, como é o nome  

_ali? Senador  Camará  não é. É no bairro do Jabour. Bairro do Jabour. Então, eu estava 

procurando o carro, já há três dia, <p >, para _lá , para _cá , procurando o carro, recebi um 

telefonema na oficina que o carro apareceu no Jabour. Então,  

eu vim apavorado, cheguei em casa a patroa estava mais apavorada do que eu.  A patroa estava 

mais apavorada do que eu, porque chegou um carro da policia dizendo que ela ia ser presa, 

porque o carro tinha sido roubado e podia ter feito um assalto, isso e aquilo; então, eu cheguei 

em casa, encontrei a patroa chorando, mas eu fui na delegacia, conversei com o delegado, a 

pessoa que estava responsável, o delegado não estava, mas estava o substituto dele- 

conversamos, batemos um papo, coisa e tal, acertei os documentos, fui na roubos e furto, e o 

carro está tudo legal- tudo bem. [é isso] aí. É . [tudo bem.]  

  

Fragmento 4:  

E- Já. O senhor está  com pé quebrado, não é?  
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F- É, vou lhe contar, isso aqui é o dia a dia, certo? Pisei  em falso, _lá  na 

oficina e estou com o pé quebrado.  

E- Mas foi, assim, um buraco-...  

F- Não, foi o seguinte: uma pequena elevação, pisei de lado, torci o pé, fratura. E- 

[Nossa!|]  

  

Fragmento 5  

F- [(inint)-] [("Mas")] ("estou") pelo INPS. [(inint)] ("estou") pelo INPS, que o INPS é que 

auxilia a gente nessas horas, (riso e) certo? É difícil, porque a gente tem que ir _lá , tem que 

marcar, é correr atrás, tem [a]- a perícia, tem mais não sei o quê. Mas  tudo bem, tudo bem, 

tudo bem. Sabe como é que é, não é? tudo bem.  

Dá para gente arrumar um troquinho em cima, porque pagou tem que receber, não é?  Que 

carioca não vai deixar o povo português vir _lá de fora e apanhar, não é, gente boa? (riso 

e) [tudo bem.]  

E- [(inint)-] [Ah!]  [E como é] o atendimento do INPS?  

F- Olha, o atendimento no INPS até que não está  dos piores. honestamente, que está  bom- o 

atendimento está bom. Por  exemplo, lá na parte de médico, engessar, tudo bem. ontem eu tive 

lá  na- no benefício, para ver, tudo bem também, me atenderam muito bem, marcaram a 

perícia para terça-feira. Então, está  tudo certo. Eu não tenho queixa do INPS. (est) 

honestamente, eu não tenho queixa. Não  vou me queixar daquilo que eu fui bem atendido. 

Outros  podem ter queixa, mas eu não tenho, certo? a verdade é essa. (pessoas conversando 

longe)  

  

Fragmento 6:  

E- [(inint)-] E como é que eles são, assim- [muito-]  

F- [Ih!]! Vou te contar: um ainda estava com os pontos da fimose e levou mais sete no joelho. (f)  

Foi pegar uma pipa, caiu lá  em cima do muro, tinha um caco de vidro no muro, o muro tinha 

vidro, nos fundo da minha casa ("mesmo"), cortou e teve que levar sete ponto, certo?  Minha 

patroa na hora desmaiou, a minha filha mais velha é que socorreu o garoto até o pronto socorro 

que é uma clínica que tem aqui do lado da minha casa que eu sou sócio- é a clínica Magalhães 

Bastos, (est) estamos falando de Magalhães, então, (riso e) tudo bem.  

I- [E a] menina?  

F- A Cláudia? A  Cláudia está  com dezesseis- vai fazer dezesseis ano agora, entendeu? j  tem  

("os") namoradinho, coisa e tal, já dá umas aulazinha de- aqui em casa, é- português, [matem...]- 

matemática, tudo que ela gosta, não é? Todo mundo adora meus filhos- e eu, não preciso nem 

falar, porque ("vocês") já estão escutando. (riso e) É isso aí. (f)  

  

Fragmento 7:  

E- E na igreja , assim, (est) [o]- o padre João [(inint)-]  

F- [Não,] [o padre]- o padre dá os bons conselhos, certo? Porque na igreja você só aprende o que 

é bom. A  igreja pode ser ruim, mas de tudo ruim, lá ainda se encontra o melhor, certo? Na  

igreja. Eu  posso dizer isso, porque eu sou garoto de igreja, nasci em  

Magalhães Bastos, não me batizei em Magalhães Bastos, mas fiz primeira  
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comunhão em Magalhães Bastos, me crismei em (hes) Magalhães Bastos, me casei em 

Magalhães Bastos e continuo em Magalhães Bastos. Meus filhos todos foram batizado em 

Magalhães Bastos. E estou _aí, na igreja, gosto da igreja, trabalhei no cinema, o padre tinha um 

cinemazinho aí na igreja- ((est) eu fui- ó, eu comecei no cinema, eu era, não era congregado 

mariano, eu era aspirantezinho de congregado. É um- não me lembro agora o nome. Era  antes 

de ser congregado, era aspirante, então, era aquele que fazia as coisa para o outro que já  era 

congregado. ("então eu comecei") (inint) o seguinte: "você vai tomar conta do banheiro”. Que 

era a última função, era tomar conta do banheiro. Tudo  bem! ("me botaram") no banheiro: "ó, 

só pode entrar um garoto de cada vez”. "tudo bem!" então, eu fiquei lá  no cinema do padre, 

tomando conta dos garoto. "Só entra um!" tudo bem. "(inint) ese garoto é muito esperto, vamos 

botar ele de, aquele que usa lanterninha: o lanterninha do cinema”.  

<p...>, aí ("eu") já era o lanterninha; aí, eu já  me enchi todo, não é? Lanterninha do cinema, 

<pa...>, estava crescendo, namoradinha, aquele negócio todo, lanterninha. a vaga da minha 

garota já tinha, certo? ("Está ")! (riso e) "("isso aqui") não ("meu irmão"), não senta não que 

está  ocupado”. Eu era o lanterninha, a¡ depois:  

"("não"), esse cara é muito esperto, vamos botar ele de porteiro”. (est) passei para porteiro. De 

porteiro ("eu") fui até bilheteiro, certo? No cinema eu vim lá de baixo e fui até em cima. Então, 

nessa época era o padre Ferrari, gostava muito, muito meu amigo, então, fiquei uma porção de 

ano. Depois, ("houve") uma política na igreja, <p >, o padre ferrari foi embora, motivos aí que 

houve, umas briga, umas confusões, que eu não quero esquentar a cabeça com isso, que isso 

não interessa a gente no momento, então, mas eu continuei na igreja- sou de ("Magalhães") 

("eu") vou continuar na igreja de Magalhães. Eu  não vou mudar de Magalhães porque mudou o 

padre. Mudou o padre, mas a igreja é a mesma. E eu acredito é na igreja, ("e") não acredito no 

padre. Gosto  de todos eles, gostava do Ferrari, gosto do padre  

João, como todos eles que já passaram por aqui. Eu  acredito que também me adoram. Então, é 

isso aí. Agora, eu, depois que eu dei baixa do exercito, mesmo antes  

de dar baixa, eu animava as festinha da igreja, entendeu? Eu  imitava Zé trindade, Chico Anísio,  

(riso e) até hoje ainda imito, entendeu? Então, nas  

festinha, eu tinha dispensa até no quartel. O padre mandava pedir, mandava um memorando, eu 

entregava lá  para o capitão, o capitão me dispensava, naquele período da festinha da igreja- 

(imitando) "de sete à meia-noite, está  dispensado o soldado fulano de tal, por motivo justo, 

(inint) para a igreja-" (f) "ah, tudo bem!" lá do quartel, a turma que estava lá  de serviço 

escutavam a minha voz, eu imitando Zé Trindade, Chico Anísio, aquela turma toda- ("o") 

Tutuca! é isso aí.  

  

Fragmento 8:  

I- E onde é feita essa feira?  

F- O quê?  

I- Onde é [("que-)]  

F- [Aliás,] [eu]- eu errei. cem mil cruzeiro, faturou a nossa barraca, certo? É  uma, mais ou menos 

umas quinze barraca. [cada barraca-]  

I- [Na igreja?]  

F- É, na igreja _aqui em Magalhães Bastos, certo? Cem mil cruzeiro cada barraca fatura. Cada  

rua tem uma barraca: barraca Canrobert, é a que eu pertenço; tem essa  
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[do]- do seu laçava, aqui, que é a- é- o laçava agora está trabalhando [no]- no bar, mas ele 

trabalhava na barraca correia seara; tem a barraca carinhanha. Aí tem uma porção delas, 

cada rua tem uma barraca, certo?  

  

Fragmento 9  

E- Está bom. E  com relação aqui ao seu bairro, (est) não é? Que você mora aqui há tanto tempo?  

F- Certo. (carro passando)  

E- Como é que são seus vizinhos?  

F- Olha, eu- graças à Deus na rua que eu moro, meus vizinho é uma maravilha, maravilha 

mesmo. Aqui  na minha rua, o dia que eu chego ("eu") digo: "estou machucado," quando eu 

chego de noite, (f) tem quinze, dez vizinho aqui para me visitar, certo? (latido) Se eu faço 

uma brincadeira na minha casa, aniversário rio de um filho, qualquer coisa, não preciso nem 

convidar os vizinho, porque eles vem mesmo e se não tem nada um traz uma garrafa de 

vinho, outro traz uma de champanhe e a festa é feita. É isso aí. ("com") o meus vizinho é 

assim. [E eu faço a] mesma coisa com meus vizinho, [certo?] fala, meu filho.  

  

Fragmento 10:  

I- [O senhor tem-] [(inint)-] o senhor tem vontade de se mudar um dia, daqui?  

F- Não, não tenho vontade não. (latidos)  

I- Para lugar nenhum?-  

F- Não tenho. quarenta ano _aqui, eu j  acostumei _aqui e vou continuar aqui.  

  

Fragmento 11:  

I- Não gostaria de morar na praia, ("por exemplo)?  

F- Não, eu pretendo comprar uma casa na praia, certo? mas não agora, (f) mais tarde; mas não 

vou vender a minha (carro passando) casa aqui. (f) Eu vou continuar aqui, certo?  

(pequeno  

silencio)  

  

Fragmento 12:  

E- E, vocês e sua esposa, assim, como é? Costumam (ruído) (latido) passear muito, 

gostam?  

F- É, de vez em quando ("a gente") passeia, não é? Vamos até a quinta, (carro passando) 

vamos _lá no aterro, ("de") vez em quando a gente está  dando [um]- um voozinho.  

(f) De vez em quando, até para variar, eu saio com ela, procuro um motel, eu e ela, (risos) tudo 

bem. é, está  pensando o quê? Quarenta  ano, mas nós estamos vivo, não é? (risos) Sabe como 

é que é? (f) Tudo bem. Vou no Bob"s, com as criança, comer uma batatinha frita, tomar um 

sorvete. É isso aí.  

  

Fragmento 13:  

E- [Não, ma quando eu] perguntei foi pensando, assim, (est) seus filhos j casados [e tal-] F- 

[Ah!| meus]! Filhos casado. Meus  filho casado para mim já vai ser uma tranquilidade, não é?  

menos uma boca aqui em casa. (risos) (conversa)  
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Fragmento 14:  

E- E, assim, com relação ao seu irmão, ("na") sóa [família?]  

F- [Ah!] Meu irmão, certo? Meu  irmão é muito bacana, um padre maravilhoso, certo? Se 

ordenou tem cinco anos, Jaragu, primeira missa dele foi em Magalhães Bastos, é o primeiro 

padre aqui de Magalhães Bastos, celebrou a primeira missa aqui em Magalhães mesmo. Na  

primeira missa dele, eu tive a honra- ele fez a primeira comunhão da  

minha filha, certo? Pois é. Fora de serie. muito bacana. (f) E o meu irmão, ultimamente, 

ele agora é cantor também. além de ser padre é cantor. É. Tem disco gravado. (est) é. 

Que ficou quatro ano em ("garfanha") de Nazaré como vigário.  

Agora  está em Jaragu. ("Um") padre excelente todo mundo gosta do meu irmão. Muito bacana, 

mas bacana mesmo. Não  é conversa não. Meu irmão é fora de série.  

  

Fragmento 15:  

E- E aonde ele estudou? [(inint-)]  

F- [Ó, ele] teve no Rio Grande do Sul, saiu de Magalhães, foi para o Rio Grande do Sul, do 

Rio Grande do Sul, ele foi para Alemanha, ("da") Alemanha foi a Portugal,  

de Portugal voltou para o- para São Paulo, em Jaragu, se ordenou em Jaragu e celebrou a primeira 

missa  

_aqui em Magalhães Bastos”.), pois o dêitico "aqui" se refere ao bairro de 

Magalhães Bastos  

  

Fragmento 16:  

E- Como que ele descobriu a vocação, (inint)? (latido)  

F- Olha, o meu irmão, desde garrotilho, ele sempre, _lá no quarto dele, ele gostava de brincar de 

altar, botava o santinho, fazia altar, (inint) ele sempre gostou de negócio de igreja. E "vou ser 

padre, vou ser padre”. o meu pai até [no]- no inicio não queria, mas depois viu que ele queria 

e não teve jeito e tudo bem, e hoje o meu pai está  satisfeito com o meu irmão, porque 

realmente é um bom padre e tudo bem. [(inint)-]  

  

Fragmento 17:  

é- ela é- estudava lá no Instituto de Educação lá na Mariz e Barros, então, tinha que andar com o 

sapatinho sempre beleza e era eu quem caprichava lá  no sapato da minha irmã. (est) Ela 

ensinava a gente aquelas coisa da escola, não é? Aquele primário rio de antigamente (est) que 

vale mais do que um científico hoje, que hoje só tem gente burra por aí, (risos) certo? Então, 

vamos ("embora para-") vamos bola para frente.  

  

Fragmento 18:  

E- Aqui em Magalhães tem uma favela, não é?  

F- Tem! Tem várias favela _aqui em Magalhães. [Eu, por exemplo,] conheço duas. Conheço a  

vila São Miguel, que é ("o") antigo curral das ("ebras"), e tem a Mallet, lá 

na Mallet, lá no final da ("Almeida") e Souza , a Mallet.  
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Fragmento 19:  

I- Tem muito assalto por aqui?  

F- Eu, por exemplo, tenho quarenta ano de Magalhães Bastos, nunca fui assaltado.  

eu não posso ter queixa. Eu, por aqui, não tenho queixa. Eu, por exemplo, não tenho; agora, de 

vez em quando, (hes) eu vejo, aí, que roubaram isso, roubaram aquilo,  

mas eu nunca fui 

assaltado.  

  

Fragmento 20:  

E- [("Várias?")] aqui nessa região, Magalhães, ...[(inint)-]  

F- [Que, assalto] que eu considero é a pessoa chegar e render, isso é o assalto; agora, roubo, eu já  

tive, inclusive na minha casa. pularam o muro, levaram as samambaia da minha senhora, 

certo? Isso aí, de vez em quando tem. Um  bujão de gás, inclusive carro.  

_Aqui  na minha rua já sumiu carro e depois apareceu sem o motor. ("isso acontece").  

  

Fragmento 21:  

E- Mas, por aqui não é, ("ainda"), muito violento, não?-  

F- Não, não, é igual aos outros lado, em todos lado tem assalto. Você  vê em Copacabana, que é 

um lugar tão chique, certo? [Você  vê] no Méier, você vê em tudo quanto  

é lado, certo? Você  vê em Sepetiba, vê no Grajaú, Ipanema, Leblon e por  

_aí afora. Saquarema é, as barbaridade ("é") em todo lado, certo? Então, não tem lugar tranqüilo, 

a verdade é essa.  

  

Fragmento 22:  

I- [Ano Novo?] (parece que e também fala) ano novo também foi maravilhoso. Fui  para 

Sepetiba, rompi na beira da praia com a minha família, depois tomamos aquela  

champanhe, salgadinho; (est) ficamos _lá curtindo, jogando cartas, brincando, correndo, pulando, 

cantando; contei muita piada, porque sabe que eu sou o rei das piada, não é? Eu não vou contar 

nenhuma aqui, porque senão vai sujar a fita e vai (riso e) ficar ruim. (f) Tudo bem. [não, mas eu 

vou contar aquela] do seu Manoel. Seu  

  

Fragmento 23:  

E- [(inint)-] (rindo) E o carnaval do bairro, como é que é [mesmo?] (f) F- [O 

carnaval?] E- É.  

F- Olha, o carnaval do bairro nunca foi um carnaval muito forte, mas, 

ultimamente, há uns três ano, três, quatro ano, um coretinho ali, perto do posto, 

aqui [na]- na estrada principal que é a general Canrobert que vai dar lá  na ponte 

tem tido um carnavalzinho bom. O  pessoal passa com livro aí, recolhendo uma 

mixaria de um, uma mixaria de outro e tem um carnavalzinho bom. (conversa) 

Está  um carnavalzinho de bairro bonzinho. Muito bom.  

  

Fragmento 24:  

E- E as crianças já fantasiadas?  
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F- Isso, as crianças já estão fantasiada desde, hoje é só sábado? Desde  quarta- feira que as 

crianças já estão fantasiada, em volta  

_lá  [do]- do palanque, tem  

Um palanque lá da Riotur e a criançada está  toda _lá. Tem  duas lâmpada acesa e o couro come. 

É  isso aí.  

  

Fragmento 25:  

E- Só a esposa também pula carnaval?  

F- É, a patroa pula. _aqui na rua, ela vai com as criança, fica pulando, mas geralmente, ... 

noite, nós vamos para o clube, não é? Eu danço  

_lá, (ruído) eu pula lá  

no clube do- dos sargento, _lá  na vila militar. (est)  

  

Fragmento 26:  

um coelhinho”. "Cria o coelhinho mas não vai _lá  para o mato que pode ter uma cobra”.  

[Aquela]- aquela cisma que aconteceu comigo, eu tenho medo que o só garoto aconteça a 

mesma coisa certo? (est) isso aí. Mas animal, eu gosto de animal, (est) tudo bem.  

  

Fragmento 27:  

I- Seu pai gostava de carnaval?" (carro)  

F- Meu pai gostava de carnaval. Meu pai gostava tanto de carnaval, que o meu pai era português, 

ele veio  

_aqui para Magalhães Bastos. Então, o time dele, geralmente todo português é Vasco, e o meu 

pai é Bangu. Disse: "ó, por aqui (imitando) o time mais perto (pronunciou o r vibrante simples 

) que tem é Bangu, eu vou ser Bangu”.  

(f) E é bangu até hoje, certo? Era  português e podia ser vasco. (imitando) "("Não") tem 

um mais perto _aqui da minha casa ("em") Magalhães é Bangu, eu vou ser Bangu”. F- E 

é Bangu até hoje. É isso aí.  

  

Fragmento 28:  

F- [Perigo?] (est) Já. Já, uma ocasião eu estava no Exército e eu _lá no Exército eu era ajudante 

de mecânica. Não ("era") mecânico, no meu certificado está ajudante de mecânico, eu era novo, 

tinha dezessete ano, então, mas ("eu") era um ajudante que comandava aquilo tudo, porque o 

sargento que tinha _lá não manjava nada, certo?  

Eu, como soldado, eu entendia mais do que o sargento que era o chefe da mecânica. Então, tudo 

era o Borges, era o Borges para lá, Borges para cá, dez oitenta e  

Três era o meu número, tudo bem. E  ("eu"), uma ocasião, nós vínhamos de um acampamento  

_lá na Barra da Tijuca. Chegou  a subida da serra para vim _aqui para engenharia,  

para servi _aqui na engenharia ("eu") Magalhães, -- até nisso eu dei sorte, servi num quartel em 

Magalhães mesmo, todo mundo me conhecia, tudo bem. Peixada de todo  

jeito. Aí uma dodge da manutenção, ela trancou o freio. Trancou o freio, eu disse: "ó, sargento,  
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("faz") o seguinte: o senhor engrena a dodge, que eu vou dar uma sangria, porque o freio 

quando tranca, é (hes) ("as") rodas que tranca, porque o burrinho não d  retorno, o burrinho de 

freio”. ("Então") fui lá  para abrir a sangria.  

nisso que eu deitei, que ia abrir a sangria, o sargento esqueceu de engrenar. então, no que eu abri 

a sangria, ela soltou o freio, (est) eu fiquei deitado. quando eu senti que a dodge andou, eu virei 

para o lado (hes) assim de baixo e a dodge passou foi se acabar no barranco que tinha lá em 

baixo e eu deitado no chão. [("eu sei que foi") um susto.]  

  

Fragmento 29:  

I- [(inint)?]  

F- Não, não houve nada que era um barranco logo próximo, então deu só aquele impacto e tudo 

bem. Não deu nada, tudo bem, depois saímos dali, chegamos no quartel todo mundo frio. 

Sargento  passou um pouquinho mal, mas depois ficou bom. Isso aí foi ("a") única vez que eu 

vi o perigo na minha frente. Daí para cá, nunca mais vi perigo.  Tudo bem. Isso aí marcou a 

minha vida.  

  

Fragmento 30:  

E- Seus filhos, algum (ruído) já -  

F- Os garoto? Ih! uma ocasião nós estávamos _lá na- eu nesse dia eu até fui com o táxi. Um  

outro carro meu particular estava enguiçado, eu fui com o táxi mesmo.  

Era um fusquinha quatro porta. ("Um") meia nove, quatro porta. Mas eu fui, pá, com a patroa, as 

criança, ("p "), tinha- eu tinha os- tinha um- tinha os três, eu já  tinha os três garoto. Aí fomos. 

Paramos na Parada Modelo ("para") tomar um café. Nisso, tinha um balanço  

_lá, o garoto foi _lá, passou na frente do balanço, o balanço veio, abriu  

a cabeça do garoto, (est) cinco ponto na cabeça. Mas o pior não foi isso, (colocou um fricativo no 

inicio de "isso") num lugar que eu não conhecia, nem sabia onde é que tinha pronto-socorro, nem 

nada. E  procura daqui, procura dali, o pronto-socorro do meu lado e para mim encontrar foi uma 

dificuldade. Mas consegui, atenderam bem, fizeram o curativo no garoto e o garoto não parava 

de chorar. O médico disse: "ó, o garoto está  chorando ("ianda, mas") não é de dor não. Ele me 

disse o seguinte:  

que ele quer ir para piscina. Se  não for para piscina, ele não p para de chorar. O  senhor entra _lá  

e fala com ele”. Eu fui _lá, falei: "ó, meu filho, ("nós")  

Vamos para piscina, fica tranqüilo”. Aí o garoto parou de chorar. Foi isso aí. ("Foi") o Júnior.  

  

Fragmento 31:  

E- Você foi ao Maracanã?  

F- Fui. Inclusive eu fui até- fui patrulheiro, cuidar das  árvore lá no aterro, certo? ("me") 

Escalaram para tomar conta de uma  árvore para não deixar quebrar, que você sabe que era 

muita gente, então, a igreja aqui selecionou uma porção de homens, rapazes, ("para") 

tomar conta. Então fiquei responsável por uma (" árvore").  

Cheguei _lá de manhã, fiquei _lá  até a noite, tomando conta de uma árvore. Tem, até, 

_aqui em casa guardado: o patrulheiro, lá, tomou conta lá. Tudo guardado, é. Do 

Papa.  
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Fragmento 32:  

I- E o ensino atual, que que o senhor acha?  

F- O ensino atual, eu acredito está muito bom. (est) está  muito bom. ("Eu não  

tenho queixa"). Eu vejo as criança aqui em casa, por exemplo, estão muito bem. E pela minhas 

criança eu vou  tirando os outro, certo? Eu  tenho mais contato com meus filhos aqui em casa, 

certo? Me lembro na oficina, muita da vezes, com certos amigos que mesmo depois de velho 

se formam e eu vejo que o ensino está  muito bom.  

Está muito bom. 

  

Fragmento 33:  

E- [Mas deseja-] deseja que seus filhos estudem [mais?]  

F- [Deseja,] deseja. Quero ver eles trabalhando não.[›("Quero")]- quero ver trabalhando, mas não 

dando duro, conforme o pai já  deu, (est) certo? Para dormir no fresquinho _aqui, eu sei o 

quanto custou. (risos) ("Não é meu irmão?") Essas quatro parede eu sei quanto é ("que") 

custou. É, minha pretinha?  

  

Fragmento 34:  

E- ("Essa") casa é de vocês?  

F- É. Esse terreno aqui do lado também é meu, certo? [("isso a¡”.)]  

  

Fragmento 35:  

E- E, com relação ao seu pai, ele é naturalizado brasileiro?  

F- É, meu pai é naturalizado brasileiro pelo seguinte: ó, o meu pai, ele veio _aqui para o brasil, 

ele veio para São Paulo, para casa de um primo dele. Então, ("o") meu pai chegou _aqui, em 

mil novecentos e vinte e nove, ele tinha dezoito ano, certo? ("O") meu pai.  

então ele foi trabalhar, é, vendendo jornal nos trem, _lá em São Paulo, junto com uns italianos. E 

depois então o meu pai começou aprender a profissão de trabalhar  

em obra, pedreiro. Começou como servente, depois passou a pedreiro, então depois ele veio  

_aqui para o Rio de Janeiro e já trabalhava de pedreiro, já era um- praticamente  

um oficial de pedreiro, certo? Então, ele veio trabalhar na estrada de ferro central do Brasil. E, 

antigamente, para pessoa adquirir um emprego público, tinha que se naturalizar. Ele era 

português, então ele se naturalizou brasileiro para poder adquirir um emprego. Tanto que 

("o") meu pai votava, na época do Getúlio, do Dutra.  

Meu pai sempre votou, entendeu? Meu pai sempre votou. Ele é um cidadão brasileiro, embora 

sendo português ele é um cidadão brasileiro, meu pai. Então meu pai chegou  

_aqui, coisa e tal, começou a trabalhar, a¡, conheceu a minha mão, entendeu? Onde eu nasci, a 

minha mãe- é, ele começou a trabalhar  

_aqui ("nesta)- _aqui na <esta->  

(hes)- essa ponte de Magalhães Bastos mesmo quem fez foi ("o") meu pai. Você vê, eu nasci em 

Magalhães e a ponte de Magalhães Bastos, a estação, tudo quem fez foi  

meu pai. [_Aqui em Magalhães] Bastos. [É]. (est) É. A casa onde mora aí o administrador, isso 

tudo foi meu pai que fez  
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_aqui ("em") Magalhães Bastos. Então, meu pai  

é uma pessoa conhecidíssima _aqui em Magalhães Bastos. Todo  mundo conhece seu Borges e 

eu sou o filho do Borges, o Borginho, (est) certo? E daí nós vamos tocando o bonde. Então a 

minha mãe conheceu meu pai que [a minha]- ("a") minha avó lavava roupa para os quartéis, 

minha ("mãe ia-") a minha mãe entregava a roupa, levava aquela trouxa na cabeça para os 

quartéis. (est) Então, teve a oportunidade de conhecer o meu pai e daí casaram, aí veio a minha 

irmã, depois veio mais dois irmãos meus que morreram, depois, vim eu que sou de sete meses, 

por incrível que pareça, eu sou de sete meses e estou _aqui, escapei.  

  

Fragmento 36:  

E- [(inint)-] Ele não sente saudades ("de ir")- de Portugal, [("voltou?")]  

F- [Não, ele] voltou a Portugal. Em cinqüenta e oito, por exemplo, ele fez uma avenida de casa 

aqui (inint) Magalhães Bastos mesmo, ele tem uma avenida de casas, ele mora na frente e tem 

sete casa nos fundo e em cinqüenta e oito ele foi a Portugal, meu pai, foi construir um prédio 

lá para o ex-patrão dele que já faleceu, certo? Depois então meu pai deixou ("de") trabalhar e 

mora aqui em Magalhães mesmo, vive de rendimentozinho ali das casinhas que ele tem, e 

tudo bem. [ vai tocando o barco.] [você não sente curiosidade]-! Curiosidade em conhecer a 

terra?  

  

Fragmento 37:  

E- Não, eu já disse aqui para minha patroa e digo para todos que se ("há") um lugar que eu quero 

conhecer é Portugal. Eu quero dar um pulinho a Portugal. Tenho uma tia lá, (pessoas 

conversando) ("que é") irmã do meu pai e tem parentes da minha avó também, irmã da minha 

avó, uma porção de primos do meu pai que estão lá e eu tenho vontade de ir a Portugal. Assim 

que eu tiver uma oportunidade, eu vou a Portugal, se Deus quiser. (est) [(inint) ("Portugal").]  

  

Fragmento 38:  

I- É, porque aqui é mais ou menos novo.  

F- É, mais ou menos novo, porque, olha , eu conheci, por exemplo, Magalhães Bastos no tempo 

que essa estrada general Canrobert ainda era chão. A carinhanha, onde  

tem a feira, era chão. Os poste da rua eram de madeira. Então você vê que Magalhães Bastos [é]- 

é um bairro novo. Agora, (hes) que essa parte é mais nova, <e->- ela tem razão, porque a outra 

parte _lá em cima, onde tem a igreja, é a mais velha. As casa mais antiga, depois é que formaram 

lotes aqui e expandiu um pouco mais  

para _cá, certo? Agora, não expandiu mais, devido os quartéis, não é? Porque isso _aqui é um 

lugar que não desenvolve muito. Devido  os quartéis _aqui é um lugar mais parado. Não tem 

muito comercio, muita coisa, devido os quartéis, mas é isso aí. Magalhães é isso aí.  

  

Fragmento 39:  

I- Quais são os maiores problemas do bairro?  

F- Problema do bairro? (est) pessoal _aí. Se queixa de água e eu _aqui na minha casa [na]- na- 

onde eu moro  
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_aqui não falta, porque eu moro _aqui no baixinho. Quem mora _lá em cima se queixa que não 

tem água.  

I- Em cima?  

F- É. Que _aqui sobe um pouquinho a rua.  

  

Falante: 11  Glo  

Idade: 48 anos  

Escolaridade: Fundamental 2  

Bairro: Saúde  

Profissão: - Fragmento 

1:  

E- Aqui, Glorinha.  

F- Nasci aqui. Quarenta e nove anos.  

  

Fragmento 2:  

E- Compara: você gostava mais naquele tempo, antigamente- F- 

Ah, gostava. Dos vizinhos, principalmente.  

E- Por quê? O que que existia de diferente?  

F- Ah, amigos eram mais amigos, não é? (est) Hoje não, hoje [eles]- eles- (hes) aqui tem 

muita gente que entra- mora aqui, e a gente não pode nem se dar.  

E- Por quê?  

F- Não sei, eles se recolhem, não (est) são assim muito- não é como e naquele tempo que a gente 

a, conversava, sabe? (est)  ("de") você chegar: "oi! está boa? Não sei que?"- (risos)  

E- U, porque aqui tinha muito isso, não é? [Era uma vida-] F- 

[É.] Era - é. Era quase todos uma família.  

E- Uma família só. (Está) [tudo ("junto")-]  

F- [E hoje] não tem isso não. (est) Não tem mesmo. Continua a família só ("sim"), (hes) os 

antigos que ainda têm. (Está) é eu, dona Clara, dona Adélia, (est) aqui embaixo ("a") dona 

Conceição- (est) quer dizer, só isso mesmo, agora o pessoal novo mesmo não dá  mesmo. 

(Está) [não]- não procuram conviver, sabe? Com a gente. (est)  

  

Fragmento 3:  

E- Quais eram as brincadeiras que vocês faziam em pequeno?  

F- Olha, brincava-se muito de roda e- aquele grupinho, não é? (Está) e <ti...>- podia brincar 

aí fora, à noite.  

E- Quem fazia parte do seu grupo que ainda está por aí? Você lembra?  

F- Não, acho que agora não tem ninguém do grupo não. Não tem não. Não tem mesmo. Eu 

acho que do grupo antigo só estou eu mesmo aqui. (est)  

  

  

Fragmento 4:  

I- Você disse que antigamente você podia brincar à noite. [agora não?]  
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F- [Podia.] Atualmente não dá, (hes) a moçada, a garotada não pode estar ficando muito aí fora 

atu <ta-> m ais tarde, não.  

  

Fragmento 5:  

E- Seus filhos, normalmente, para se divertir,  eles vão aonde? Eles ficam aqui? F- Não, 

eles saem, tem a vida deles própria, não é? Saem, não é? (est) E- Mas não ficam por 

aqui?  

F- Por aqui, não. Muito difícil ficar.  

  

Fragmento 6:  

E- [Outro]- o outro dia que eu vim aqui, você me disse que pretendia mudar daqui, não é? 

Que já [estava com <von->]  

F- [Tenho vontade] de mudar daqui.  

  

Fragmento 7:  

E- Por que que você quer mudar?  

F- Por causa da subida, que eu me sinto cansada. (falando rindo) Na hora das compras. (riso)  [é 

isso.] É. (f) Na hora das compras, subir essas escadas, subir esse bequinho com saca de 

compra <vo...>- (riso e) (est) não é fácil. O peso. Nem sempre eles têm com quem mandar 

aqui em cima, trazer as compras.  

  

Fragmento 8:  

E- Quem lhe ensinava a costurar?  

F- A Helena que morava aqui no quadro, você lembra dela? (para a entrevistadora)  

  

Fragmento 9:  

E- Não me lembro, não. [E aí] você fazia modelos de moda e coisa-  

F- [inint] Não, eu, com ela, fui aprender a fazer as roupas de casa, fazia roupas caseiras. Mas 

hoje não costuro, não é (est) Depois fui trabalhar numa casa de modas, mas fui trabalhar como 

balconista, (est) no balcão, não é? (est) Que a parte da costura estava completa, aí eu fiquei- 

também me dá bem na parte de- (est) e ali fiquei até casar.  

  

Fragmento 10:  

  

E- E como é que foi o casamento, como é que se conheceram, como é que foi isso aí?  

F- Ah, eu conheci meu Vadinho numa noite- [num]... [num]... num- no mês de Maria, lá na Santa  

Rita. (est) Foi lá que eu conheci que de ali para cá, ele vinha me  

acompanhando e a gente acabou namorando e (rindo) (inint) noivou e casamos. (est)  

  

Fragmento 11:  

E- Aí vieram morar nesta casa?  

F- Não, já morava aqui!  
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Fragmento 12:  

E- Ah, já morava aqui.  

F- Já, já morava aqui. Já morava aqui. Aí eu fiquei- casei e fiquei morando com a mamãe, que 

nessa época o papai (est) já estava morto, aí fiquei aqui com a mamãe. (est) Para não deixar 

ela só. (est)  

  

Fragmento 13:  

E- Quer dizer que nessa casa aqui, você mora há quantos anos?  

F- Olha, (pensando) eu estou aqui nessa casa- que primeiro eu não te falei, (hes) nasci aqui, mas 

primeiro nós morávamos ali no vinte e um. (est) Quer dizer, de adro, nós temos quarenta  e 

nove anos. Agora, depois nós viemos para essa casa com o meu pai, minha mãe, viemos 

todos para cá, porque a casa aqui era maior de que lá, era dois quartos e aqui, três. Então, eu 

vim para cá, eu me lembro, eu acho que devia ter uns seis anos por aí, (est) para esta casa.  

  

Fragmento 14:  

E- [Coração?] Coisa horrível!  

F- E o outro não, o outro, o João, esse é mais recente, parece que tem seis ou sete anos que esse 

morreu, o João. Esse morreu lá em Campos de Jordão, que esse morava lá. (est) Ele tinha 

problema diabético e com- [e]- e deu complicação de rins, mas com isso ele viveu muito 

tempo diabético, esse negócio, mas depois, muitos anos depois é que veio atacar os rins, foi 

que ele teve problema. (est) Esse morreu lá  em Campos de Jordão.  

  

  

Fragmento 15:  

E- E você mantém contato com seus sobrinhos ainda-  

F- Esse lá, de -Campo de Jordão, eu mantenho. Ainda essa semana que ligou para mim! (est)  

  

Fragmento 16:  

  

I- Então, você conhece Campos do Jordão?  

F- Conheço, muito mal, que eu sempre ia lá Campos do Jordão ele passava mal: "o João está 

ruim, está mal, está morrendo, não sei Er-" lá ia eu e meu marido. Saíamos de madrugada, de 

carro e a gente chegava lá amanhecendo, aí de noite o é no dia seguinte vinha embora, não é? 

Porque, também tinha minhas obrigações aqui. Quando foi para eu ir para o enterro dele 

também, fomos de noite, chegamos no outro dia. (est) Voltamos depois do enterro. Quer dizer, 

conheço só assim (est) a parte ali do centro. Mas é bonito assim mesmo. Quer dizer, agora é que 

eu estou pretendendo ir dar umas voltinha lá para (rindo) passear mesmo. (risos) (f) (est)  

  

Fragmento 17:  

  

E- (para a filha da informante) Tchau. (riso i) [E]... e- que eu ia te perguntar: outros lugares 

que você conhece?  
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F- Fui a Belo Horizonte, há muitos anos- também, que esse meu irmão morou lá, o João, fui 

a Londrina, também, que ele teve negócio lá e fomos passar uma semana,  

eu e meu marido, meus filhos também foram. Foi. Só isso [de]... de passeio, assim: foi Londrina, 

é Paraná , não é? (est) e lá conheci outras cidadezinhas como Maringá não é? Aquelas outras 

cidades todas- (est) (est) é gostoso também. Belo Horizonte também- (est)  

  

Fragmento 18:  

E- Não sei.  

F- Que o poder está lá e não resolve. (est) E é o que mais temos aqui. (est) Não é? (est) É o 

que mais temos, é a pobreza e a fome.  

  

Fragmento 19:  

  

E- É isso aí. É isso aí. Quando a gente estava chegando aqui, a Teresa me perguntou o que 

que era essa escola, o que era a igreja. Você como moradora do bairro há tantos anos, talvez 

seja a pessoa mais indicada para responder, não é? O que que é a Ordem? Porque que tem esse 

bairro assim-...  

  

F- Ah, a Ordem da Penitência é uma ordem, não é? Como tem outras, não é? Agora, a 

escola é mantida pela Ordem, (est) mas ela foi doada para Ordem, que eu acho que você deve 

escutar sua avó, lá, suas tias falar. Ela foi doada pelo padre Francisco da Motta. (est)  

Tanto que a escola tem o nome de "Escola Padre Doutor Francisco  

Motta". Esse padre foi quem deixou para ordem, foi doado, [e se]- e se não me engano, eu acho, 

não tenho certeza, essas casas também. Daqui do quadro. (est) Daqui, em volta ao quadro. (est) 

Também. Foi doada pelo padre. (est)  

  

Fragmento 20:  

  

E- E a igreja?  

F- Agora, a igreja também, eu acho que deve dizer qualquer coisa ali, deve- tem umas placas ali, 

que eu não me lembro e- mas também deve de ter sido da- também qualquer coisa do padre, 

não tenho certeza não. Isso aí não estou muito a fundo assim [de]... [de]- de saber não.  

  

Fragmento 21:  

E- É. No período em que ele tomava conta. Era melhor conservada as casas, essas coisas? F- 

Não, nas casas não, porque cada um tem que tomar conta da sua casa, não é? É, tomar (hes), 

assim, cuidar. Agora, assim, da parte [de]- (hes) [de]- [de]- de cuidados ele tomava muito conta 

porque ele ficava aí, morava aqui. (est) quer dizer, isso influi muito, não é? (est) quer dizer, era 

mais fácil para ele tomar conta. (est)  

Quer dizer, morando ali, tem mais assim- (hes) está mais cedo, de noite, de tardinha, está sempre 

tomando conta, quer dizer, é muito mais- assim é melhor, não é?  
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Agora, esse outro zelador, também, toma conta. Mas a ("como")- como é que é, ele ) - quatro 

horas, está na hora dele ir embora, quer dizer, já  está o expediente encerrado. E seu Joaquim 

(hes) encerrava também, mas estava ali, estava sempre tomando conta.  

(riso e) Morando ali, sempre tomando conta, não é? Quer dizer, amanhecia e 

anoitecia. (est)  

  

Fragmento 22:  

  

E- [(inint)] Mas você deve lembrar de estórias do Zé Hugo, que era meu primo e que 

convivia muito com filho dela, e [da]- da minha- da Teresa, não é? [que a Teresa, você 

convivia muito com ela.]  

F- [É. É Teresa era.] A Teresinha, convivemos, aliás nós fizemos aqui, o quadro, juntas. 

(est) Estudamos juntas aqui. (est) Agora o Zé Hugo, que é o teu tio. Não  

é? Que você, quer dizer (est) ele já foi mais colega do falecido meu irmão João. (est)  

Fragmento 23: 

I- [Não!]  

F- [Que pergunta burra!] Veio da Síria com meses, tanto que [ela]- ela reclamava à beça que a 

não é? Que não naturalizaram ela (est) brasileira, porque ela veio parece que de lá  com três ou 

quatro meses, veio (est)  bem miudinha, e (hes)- e estava registrada como síria até a hora de 

morrer, porque aí acho que não adiantava mais ela- (est) naquela época tinha que ter carteira 

estrangeira, eu não sei se hoje ainda existe esse negócio, quem é estrangeiro tem que ter carteira 

de estrangeiro.  

Mas eu sei que ela tinha a carteira dela de estrangeira e tudo, meu pai também. (fungando) (est) 

Mas os pai dela não naturalizaram ela.  

  

Fragmento 24:  

F- [Não, não.] Ela conheceu ele- eu me lembro eles contavam aí. Já o meu pai veio da Síria com 

nove anos. (est) Ela veio pequenininha. Eles conheceram- eles se conheceram, porque meu pai 

parece tinha uma família conhecida em afogo (est) é- da família Cruz Seco. É uma família, na 

época- ainda tem gente deles vivo. Eles eram da costeira.  

(est) e- e meu pai e minha mãe começou a freqüentar lá  também por amizade, não sei como. Da- 

dessa família e meu pai freqüentava lá também. E foi aí que eles se conheceram. (est) Tanto que 

a- dessa família, tem pessoas da família que uma- meus padrinhos de batismo era (hes) os pais 

dessa moça que- [da]- da Maria Eugênia.  

E a Maria Eugênia ainda é viva. Mora em Vitória, é a madrinha de batismo do meu irmão  

(tremor) Ivan. (est) E os pais dela eram meus padrinhos de batismo, eles foram padrinhos de 

casamento da minha mãe e do meu pai, sabe como é? Quer dizer, foi uma amizade, assim 

(tremor) que eles tinham como se fosse (est) de parentes mesmo.  

E outros [da]- da- deles, [do]- do meus irmãos também (hes) eram padrinhos de batismo do João, 

do Guilherme, (est) era um de um lado, outro do outro, sabe como é? (est)  

  

Fragmento 25:  
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F- Saem cedo! Eu levanto, faço café, aí cinco e quinze chamo um, cinco e meia chamo o outro- a 

mesa está arrumada  aí para tomar café, com tudo aí arrumarinho.  

(est)  

E não deito mais, não é? Porque aqui em casa tudo é cedo! (est)  

  

Fragmento 26:  

E- Aí depois você prepara almoço, porque eles-  

F- Aí é, porque onze <ho...>- dez e meia eu estou com tudo pronto. Vocês chegaram aqui, estava 

até com cozinha já arrumada. (est) Mas é que aqui é almoço é onze horas. (est)  

  

Fragmento 27:  

I- Dizem que nós não sabemos mais conversar, falar- (riso f)  

F- (rindo) (inint) Vocês estão aqui conversando tão bem? (risos)  

  

Fragmento 28 

E- Não deixa ela namorar?  

F- (rindo) (inint) Não. Namorar, não. (f) [só]- só assim quando ele ver, assim, por exemplo, que 

está movimento, assim, conforme está às vezes, (hes) assim, movimento de assalto, e aí 

começa a vim polícia por aqui, aí ele vem em casa: "oh, diz ... Fátima para não descer, não, 

que está  um negócio de policiamento aí danado, não sei quê, não o sei quê lá”. Aí vem- quer 

dizer, eu acho que isso é tomar conta, não é? (est)  

  

Fragmento 29  

E- É a função dele!  

F- É, é. Então, ela já fica. Aí depois ela vem: "mãe, eu vou lá embaixo, mas não vou demorar  

não, está ?" "Está, está bom”. (riso e)  Que que eu vou fazer? Tem Que 

deixar também.  

  

Fragmento 30  

E- Aqui nessa região tem muito imigrante, não é? Muitos pessoas de outras regiões?!  

F- Acho que já teve mais, sabe Fátima? (est) Acho que já teve mais assim, italianos e espanhóis,  

(est) portugueses mesmo, já teve muito mais. (est) É como [te]-  

te disse, gente mais antiga já- [de]- de- assim, estrangeiro já se mudaram daqui. (est)  

  

Fragmento 31  

E- Vovô, não é? Era portuguesa!  

F- É, era portuguesa, não é? Quer dizer, já teve muita gente aqui que já se mudou daqui. 

Quer dizer, e gente estrangeiros, não é? (est)  

  

Fragmento 32  

I- Suponha que você ganhe na loteria. [Que você faz?]  

F- Ah, se eu tivesse já ganho na- ou um deles tivesse ganho, acho que eu já nem estava mais aqui. 

(risos)  
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Fragmento 33  

I- E aí não vai ter o problema do dinheiro, vai (est) mudar para onde?  

F- Pois é. Olha, o lugar que eu gosto mesmo, que acho central, é o Flamengo. (est) Ali você tem 

tudo, entra numa esquina, vai dar no comércio, tem tudo. Se quiser vim ao Centro da cidade, é 

fácil de condução, se quiser ir para Copacabana, e fácil de condução. Então, eu acho que ali, o 

Flamengo, aquele pedaço ali é todo- [é  

bem]- é bem central, não é? (est) Então, eu gosto do Flamengo.  E um outro lugar que eu também 

gosto é Vila Isabel. (est) Gosto muito de Vila Isabel, também. (est)  

Também acho, assim, que tem tudo, tem todo o comércio [para]- para pessoa se- fazer compra, 

comprar as coisas. (est)  

  

Fragmento 34 E- 

É isso ai!  

F- Ah, gostaria, sim, de viajar, ir à Europa, passear, não é? (est) Correr o- conhecer o mundo aí 

afora- isso no caso que o dinheiro desse.  

  

Fragmento 35  

F- [Não é.] Falou que tem que operar, já estou lá no dia seguinte. (riso i) Não tenho medo, não.  

Fragmento 36 

E- E aí como é que você faz com a casa?  

F- Bem, nessas <an...>- operações antigas, sempre tinha quem olhasse. Na última, que foi da 

vesícula, [há]- há onze anos atrás, os garotos ficaram com a minha sogra, aqui em casa, ela 

veio para cá, cuidou deles. Eles eram menores. E essa do ano passado, a Fátima assumiu. (est) 

Já adulta, não é? Já formada, ela assumiu, ela assumiu o serviço da casa. Fez  comida aí, ela, 

para o pai, para o irmão-  

  

Fragmento 37 I- 

E mimou você.  

F- E tomou conta de mim depois. (risos) Quando eu voltei [da]... [da]... [da]... da casa lá  do 

hospital.  

  

Fragmento 38  

F- (hes) Primeiro isso, porque o- a gente não tem logo o leite, [mesmo]- mesmo quando é parto 

normal, a gente não tem logo o leite, não. É vinte e quatro hora depois, não é? (est) E do parto 

são quarenta e oito horas, assim, cesariana (est) então, elas lá na enfermaria da- no- [na]- na- lá  

no berçário, não é? (est) Elas dão lá aquela aguinha, vão dando aqueles leitinho lá. (est)  

  

Fragmento 39  

E- Eu me lembro, assim- e era muito gostoso, quer dizer, você também deve ter tido esse tipo 

de brincadeira [assim, não é?]  

F- [Tinha, tinha sim], é, na época tinha sim essa brincadeira de quatro cantos, era lá na frente 

do adro.  
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Fragmento 40  

E- E, e- na frente da igreja.  

F- Na frente da igreja, isso mesmo. Então, que ali tem até umas maquininhas de pedra que 

servia para isso. (riso f) (est) A brincadeira ("era")- se tornava boa, não é? (est)  

  

Fragmento 41  

I- Bom, do passado vocês já falaram muito, agora, quais os planos para o futuro?  

F- Minha filha, o futuro, eu já tenho ele bem coisa, é como eu já disse: o meu futuro eu-  o que eu 

gostaria mesmo era mudar  daqui. (est) Bem, isso é uma das coisa.  

E ver meus filhos casados, arrumados,  que eles não estão se interessando muito nessa parte de 

casamento, não. (risos) Não estão mesmo, quer dizer, é isso, a gente quer ver o bem deles 

também, não é?  

  

Fragmento 42  

I- Agora, para o seu lazer, para você mesmo, você tem algum plano traçado, fora a mudança, não 

é?  

F- Sim. Fora a mudança, assim, de local, não é? (est) Assim de fazer eu gosto muito de Paquetá, 

a gente vai muito para Paquetá, gostaria também de resolver [qualquer]- qualquer- coisa lá.  

Fragmento 43 

I- Não?  

F- Não, não. Lá tá é bom, eu, quando vou para lá, venho outra: (est) me sinto muito bem.  

Fragmento 44  

I- Tem essas reportagens de praias proibidas!  

F- Ah, bem, praia proibida, mas isso foi lá na moreninha, e está proibido lá, (est) na praia da 

moreninha, mas foi lá uma obra que eles fizeram já há muito tempo, há alguns anos atrás e uma 

obra que eu acho que- um negócio que aterraram lá e por isso que está proibida, que no carnaval, 

esse ano, morreu um rapazinho lá, (est) já morreu mais gente. Esse ano foi no carnaval, morreu. 

Mas é o tal negócio: tem que proibir e fazer obra novamente, eu acho que já até começaram. (est)  

  

Fragmento 45  

I- E você diz que vocês passam bem lá, você [volta outra?]  

F- [Ah, me sinto] bem lá, embora andando, fazendo compra, que lá (est) é bicicleta ou [charrete]- 

ou charrete, não é? (est) E eu faço tudo a pé, não é? Então, eu me sinto bem, embora assim, eu 

me sinto bem.  

  

Fragmento 46  

E- Então vocês costumam ir sempre para lá.  

F- Costumamos sempre. Eu tenho lá uma gente conhecida e a gente vai sempre.  

  

Fragmento 47 E- 

[Também não.] F- 

Vocês não conhece?  
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E- Há muitos anos que eu fui lá, não é? Quando eu era criança, a gente ia muito, agora nunca 

mais fomos.  

F- E agora está bom, já tem aerobarco (est) para lá. Dia de sábado e domingo funciona 

aerobarco.  

  

  

Fragmento 48  

E- E nos domingos, que que você costuma fazer?  

F- Vou sempre para lá, (int) normalmente estou para lá domingo, (est) sábado. Quando  não 

vamos (hes) a gente fica aqui mesmo.(est)  

  

Fragmento 49  

E- Está vindo aí a Copa do Mundo. Você pretende comemorar as vitórias do Brasil?  

F- O a gente comemora sempre, não é? (risos) (rindo) Meu marido gosta de uma cervejinha, (est)   

(f) uns salgadinhos, então, é assim que a (est) gente comemora,  

Não é? É os fogos por aí a fora, todo mundo se junta aí fora, (est) e faz-se a farra. (est)  

  

Fragmento 50  

I- Mudando novamente: (hes) você falou que novela das oito, você não perde.  

F- Ah, não.  

I- Eu ontem fiquei trabalhando e perdi. Que que aconteceu?  

F- Ontem? Espera aí. A Luana já está aqui no Brasil..  

Falante:  08 Lui   

Idade: 57 anos 

Escolaridade: 4 anos  

Bairro: Madureira  

Profissão: Torneiro mecânico  

  

Dêiticos de lugar Fragmento 

1:  

E- Dizem que Madureira é capital do samba, não é?  

F- Aqui é. E então, (falha na fita) por isso eu gosto de samba. (est) Não vou ao samba, mas 

gosto do samba. (est)  

  

  

Fragmento 2:  

E- É gostoso viver [aqui?]  

F- [Ah!] Tanto que eu moro... Nasci aqui e daqui não saí. (riso e) Embora a rua <s->- não seja 

calçada, (está) seja ("assim") essa terra aí que nós (hes) estamos passando, mas eu prefiro 

ainda morar aqui do que morar na cidade. (est) Copacabana ou Botafogo- (est)  

  

Fragmento 3:  

E- Por quê, heim?  
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F- Porque eu ("nasci aqui, um lugar") mais simples, (est) tem mais sinceridade entre um- 

uma- um vizinho e outro, (est) não tem aquele orgulho [que]- (est) que se encontra na cidade, não 

é?  

Um querendo ser melhor do que o outro- (está)  

E- Isso tem muito na zona sul, não é? [seu ("Luiz?")]  

F- [Tem.] Qualquer lugar que tenha ("o-") um pouco mais de capital, (est) (hes) obriga o 

camarada ser assim. [Mesmo que ("ele")] Não queira, acho que a pessoa fica vaidosa.  

  

Fragmento 4:  

E- Então, mas diz que Copacabana tem gente pobre, não é?  

F- Coitado, aqueles (hes) deve morar lá  (fala rindo) naqueles morro, lá para cima escondido, (f) 

não é? (riso e) Bom, tem ("muitos que são")falsos bacanas, não é? (est) Em todo lugar tem, 

não é? Que vive quase passando fome, mas, para manter aquela aparência, estão ali, não é? 

(est)  

  

Fragmento 5:  

E- Quer dizer que mesmo que o senhor ganhasse na loteria, o senhor não [sairia daqui.]? F- 

[Ah, daqui] não! Reformava a casa, mas ficava aqui. (est)  

  

Fragmento 6:  

E- Que mais que o senhor faria, se ganhasse muito dinheiro na loteria?  

F- Eu só queria uma parte que desse para eu terminar meu resto de vida tranqüilo, e o resto 

eu dividia com a família.  

E- Que mais?  

F- Que dinheiro demais atrapalha.  

E- É?  

F- Para quem nunca teve, (est) dinheiro demais atrapalha. Então, eu dividia... antes que eu ficasse 

maluco, (est) eu dividia [o]- o que estava aí, ("um") excesso, e (inint) uma parte ("dessa") para 

eu terminar, eu com a patroa e os filhos... Bom, [eu não tenho-] nunca tive ambição por 

dinheiro , nunca. (est) Graças a Deus.  

E- [Quer dizer-] Mas ("o") senhor não gostaria de ter um sitiozinho?-  

F- (inint) Bom (inint) aí, era bom. (est) ("A pessoa") descansar, passear , (est) respirar o ar mais 

puro, (est) sem essa poeira aqui, que, quando passa carro (dicção ruim) ("entra") poeira aqui, 

(riso e) ("tem") que fechar a janela, ("senão") fica cheio de poeira ("dentro") de casa. (f)  

  

Fragmento 7:  

E- Qual a cidade que você acha que é mais poluída?  

F- São Paulo!  

E- São Paulo, não é? Já  conhece São Paulo?  

F- Não, mas só pela televisão. (est) Pelo que aparece aí você [fica]- fica até com medo [de]- [de]- 

de ir para lá . Em certos lugares, não é? ("Tem") Aqueles rios, aquelas  fábricas... muita  

fábricas e ("com") (hes) residência junto, não dá . Então aquele povo fica ("tudo") doente ali, 

fica-... (est)  
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Fragmento 8:  

E- Quer dizer que o senhor nunca saiu do Rio de Janeiro [para] passear, para nada?  

F- [muxoxo] Já fui em- (hes) lá  em Aparecida, umas duas vezes, (est) mas em excursão. 

(est) Em Petrópolis também fui umas três vezes só.  

  

Fragmento 9:  

E- Qual você gostou mais, Aparecida ou Petrópolis?  

F- Aparecida, o passeio é mais bonito.  

E- É, não é? [Eu não] conheço, fala um pouco de Aparecida para mim.  

F-[Que Aparecida-] Aparecida mesmo só fui até a igreja só. (est.)  

E- Tem um elevado, não é seu [Luiz?]  

F- [Agora] ("Tem, mas") Eu fui antes de a- de [que]- que não tinha aquela passarela. (est) Só 

tinha mesmo a igreja, depois que... A segunda vez já tinha feito aquela passarela, então, eu 

andei naquela passarela todinha para ir até a igreja antiga que é no morro.  

(está) Agora está  muito melhor. (está) Agora, depois que o Papa esteve lá , que ainda 

não fui ("a") Aparecida. Que ele... não sei se eles calcaram aquele estacionamento, 

não sei se já  calcaram aquilo. Quer dizer que não...  

(est)  

Ainda não fui.  

  

Fragmento 10:  

E- Por que que tanta gente gosta de ir ("a") Aparecida, seu Luís?  

F- Tem curiosidade. (est) Bom, muita gente tem (hes) muita fé em Nossa Senhora de Aparecida, 

não é? (est) Tanto que lá  tem um quarto lá que tem mais [de]- de mil muletas e perna [de]- 

[de]- de cera e mais não sei o que- é promessa que o pessoal  faz e vai ("ali") para pagar, ... 

(est)  

  

Fragmento 11:  

E- Coitado, não é?  

F- ("isso") É ("uma") coisa que acontece, não é? Mas- (est) por isso que eu digo: Eu- então, o 

protestante é bom nesse ponto. (est) Que a pessoa está  sempre lúcida.  

(est) Já  o católico ("é que") dá  mais liberdade. Não obriga a pessoa ir ("ali") toda hora. O ...já  o 

protestante, não. Tem, às vezes, reunião de manhã, tem reunião à tarde. O católico não, é . A 

obrigação do católico é ("ir") à missa de manhã, ou aos domingo.  

(est) ("agora, se ele")Quiser participar, ele pode participar, (gaguejos) dos movimento da 

igreja. (est) Mas se não quiser, ele indo ... missa aos domingo, já  está  cumprindo a ...  

E- A obrigação [dele].  

F- [A obrigação] dele, não é? (est)  

E- Mas a igreja, a igreja em si, não um- ("o") protestante não tem santo, não é isso? Essas coisas?  

F- [Eles]- eles diz que o católico adora o santo. ("Nós não")- Não adoramos santos. (est) Aquilo é  

("a") mesma coisa que ("o") retrato que a pessoa tem em casa, de uma família não é? De um 

filho, [de um-]- de um pai. A pessoa não bota em casa? É a mesma coisa. ("pessoa bota ali") 
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Para lembrar (est) aquele santo. Então, a pessoa faz uma imagem e coloca ali. Não bota um 

busto aí do Dom Pedro, [de]- [de]- de Cabral, (est) na praça? (est) É a mesma coisa. Só a pessoa 

lembrar, (est) que aquela pessoa existiu. (pequeno silêncio) (ruídos) (pausa do gravador)  

  

Fragmento 12:  

E- Falou em neta, não é? E a neta? Que que é ter uma neta? É bom?  

F- É bom.  

E- É. Bom. Um outro informante meu disse que nós gostamos mais dos netos do que dos 

filhos, o senhor acha ("que esse é") verdade?  

F- Não, [não é]- Não é bem gostar mais. É que a ... o tratamento é diferente.  

E- É? Como assim?  

F- ("gente") Tratar de um filho, (est) a gente trata- (gaguejo) tratava com um ... de um modo. 

Agora, a gente não pode tratar uma neta, (hes) como se fosse tratar  

um filho, [que]- que ela já  tem pai.(est) Então, se a gente fizer alguma coisa: "Não! Ela tem pai 

para-" (parece não ser mais citação) para achar ruim, ou para dar até ("se) <priso->- quiser") dar 

uma palmada: (est) Se a filha ver, vai falar. Pode não falar na hora, mas fica: "poxa, batendo?! 

Então, a pessoal já  não pode  

(est) tratar igual. Mesmo que viva aqui em casa- (est) a pessoa chama a atenção, ensino- (est) 

apesar [que]- que em casa o meu pai não batia, não.  

E- Não, não é?  

F- Agora ("a") minha mãe- (riso e) eu acho eu ("tenho") a impressão que eu ("apanhava") 

uma surra quase por dia.  

E- É? Fala sobre isso.  

F- É que ... por causa que a minha mãe era mais severa. (est) Ela acreditava ...se um- uma 

vizinha viesse fazer queixa, ela acreditava naquela pessoa. (est) Aí  

,  

(gesto) (riso e) metia a ripa.  

  

Fragmento 13:  

  

E- Mas a educação moderna diz que [não se deve bater.]  

F- [Não se deve bater.] Mas ("a") mim não fez diferença.  

E- Não, não é?  

F- Não, se eu tivesse apanhado ou não, eu era a mesma pessoa. (est) Que ("a") gente sabia 

("que") estava apanhando. (est) [("porque eu <ta->-")]  

E- [conta alguma] Travessura só a, quando era pequenininho.  

F- Não. Eu não fazia muita, só quebrava muita vidraça- (está) que (inint)("onde")- aquele 

senhor veio falar com você?  

E- Sei.  

F- ("Aqui era") um terreno (hes) enorme, só tinha uma casa lá  no centro. Então, tinha uma cerca 

de zinco, e a bola que a pessoa brincava na rua, caia lá  naquela casa. Ela não devolvia, ou 

custava ("a") devolver, ("não é")? (est) Então, a gente de pirraça jogava pedra e quebrava o 

telhado dela, (vidro, quebrava vidraça,  
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(est) assim.  

E- Aí, chegava em casa ("e") apanhava?  

F- Ah, [quando]- quando (hes) a minha mãe sabia, levava correada. Mas era bom!  

  

Fragmento 14  

E- Conta aí uma travessura dela.  

F- Ela não é bagunceira não! Mas a gente está  sempre tendo atenção nela que ela pega uma- um- 

ela gosta muito de brincar [de]- de- com água. (est) Então, se deixar, ela lambuza tudo, trepa 

no banco para mexer na pia, para lavar louça- (est) , isso tudo é bonequinha dela. Pega, joga 

aqui, aqui. (riso e) Arruma. (est) E é muito também é um pouco... gosta de responder.  

  

Fragmento 15  

E- Quer dizer que às vezes ela faz alguma coisa inesperada, não é?  

F- É. (está) É bem espertinha. Para idade dela, eu acho ela bem esperta. (est) Não é essa 

criança assim retraída assim... (est) Tanto que ela está  na escola, a  

(hes)- já  vai para o segundo ano, (est) ainda não estranhou não. Vai terminar agora esse ano, não 

é? (est) ("Ela") ainda não estranhou nem um dia. (est) Foi para lá , ficou brincando- [ainda não 

deu] uma alteração. Tem criança que fica chorando, não quer entrar, ela não. (est) Desde ("o") 

primeiro dia que ela via o outro primo ir para escola, (est) então: "quando é que eu vou para 

escola? Já  vai- já  veio- já  chegou o dia?" (est) Ficava naquilo. Então, o dia que teve que ir para 

aula- para escola, ela gostou. (est) Que ela estava doida [para]- para ir à escola, então, (est) 

(inint) vai, chega em casa, ("pede a") fazer o trabalhinho... (est) logo de manhã cedo: "vovô, 

<cadê> o trabalho para fazer? <Cadê> o trabalhinho da escola?" (est) Aí começa a desenhar- 

(est) ela vai indo bem.  

  

  

Fragmento 16  

E- Mas só ela fica aqui?  

F- Só ela que fica aqui, o dia todo. (est) Chega aqui às sete e meia, mais ou menos, fica até quase 

sete hora da noite. (est) Quer dizer que ela aqui toma um café de manhã, toma banho ... só 

[não]- não janta aqui, porque se jantar aqui, ela quer jantar outra vez em casa. (riso e) Então 

("fui") obrigado a cortar a janta aqui  

em casa. (est) Que se- quando ("e") o pai ia jantar com a mãe, ela queria jantar outra vez. Quer 

dizer, já  estava gorda, não é? (est) ("já ") É gordinha, jantando duas vezes, ia fazer mal, 

então- (est) ela só não janta aqui, mas já vai de banho tomado- (est) (vozes)  

  

Fragmento 17  

E- ("É") uma criação, não é?  

F- É. No meu tempo ainda não tinha o SENAI. Quer dizer que eu aprendi, olhando para... 

para o oficial trabalhar e eu olhando para ele ("e")... eu aprendi assim.  

(est) (est) Ainda não tinha ...tinha a escola, mas era só [do]- [da]- da Central do Brasil, (est) que 

tinha ("na") escola profissional, (est) e tinha outra que eu esqueço qual é. Mas era difícil ("a 

pessoa") entrar, naquela escola. (est) Não conseguia mesmo entrar no ("sep") para aprender o 
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ofício. (est) Então, a pessoa ia para uma oficina, e ficava ("lá ")perto da máquina, olhando o... a 

pessoa trabalhar e ia aprendendo ofício assim. Ou na bancada, ou na fresa, ou no... onde fosse...  

na fundição... (est) A pessoa ficava perto do oficial. Ajudando, não é? Então ia aprendendo, ele ia 

explicando (est) como se fazia, a pessoa ia vendo e aprendendo.  

(est) Quer dizer que (hes) eu trabalhei trinta e oito ano, mas não tive teoria nenhuma. (est) Se 

precisasse fazer um  cálculo, eu não conseguia fazer. (est) Que que eu tinha mais era ("a") 

prática. (est) Que, geralmente, o que vale mesmo é a prática.  

  

Fragmento 18  

E- Seria interessante.  

F- ("É, seria") Interessante. Que eu acho que daqui uns dez ou quinze anos, não vai ter mais 

um profissional. (est)  

F- Que já  é dificuldade. Eu ("trabalhei") numa refinaria, Duque de Caxias, a última casa que eu 

trabalhei. (est) Quando eu fui fazer o teste, tinha mais de cem inscrito. Muito não era nem 

torneiro, que não sabia nem que era ("banca"). Chegou na hora, só ficou vinte e poucos para 

fazer [a]... a prova prática. (est) Aí, só passou meia dúzia. Eu consegui ainda passar. (est) Depois, 

teve outro concurso, ficou dezessete para o final. E deste dezessete não teve um que fizesse a 

obra, conforme pedia... o desenho pedia. (est) Não conseguiu fazer. Quer dizer que aproveitou 

aquele que errou menos. Quer dizer que (hes) (inint) o que é isso? (est) É a falta de escola 

profissional. (est) Que ("não") existe. Acho que aqui no Brasil tinha que ter muito mais escola 

profissional, (est) que não tem. Um aluno ("que")... uma pessoa quer aprender o ofício, não tem. 

Não tem onde aprender. (est) Eu acho isso um erro. (hes) Ter- ("pode") ter uma vaga para mil 

candidato, [não]- [não]- não  

pode ser assim. Acho que devia sobrar vagas e não faltar vaga. (est) Por isso que o Brasil está   

("aqui") nessa- nessa miséria. (est) Não tem nada, porque- (gaguejo)  

[não]- não pode se aprender! Vai (est) estudar- quem não tiver dinheiro para pagar uma 

faculdade, (est) [não]- não pode estudar. Quer dizer que tinha que ser um- tudo gratuito [e mais]- 

e mais escola. (est) Que o ensino hoje em dia é só para- para os dono do colégio faturar. (est) 

Ensinar mesmo, coitado! Paga aquela mixaria os professores para dar uma aula, (est) ("o 

professor") é obrigado a trabalhar em dez colégio para poder sobreviver, não é? (est) (est) No fim 

se o ("camarada")  

está  cansado, vai fazer o quê? Vai ensinar direito? Não pode ensinar. Eu acho que aqui, o que 

está  faltando mais aqui para gente é: escola profissional, ("mesmo!"). Para todos os ofício, 

não é? É o que o Brasil está  precisando mesmo.  

  

Fragmento 19  

E- Boas escolas, [não é?]  

F- [Boas] escola. ("Porque") aquela Barão de Mauá, ("parece") que é Barão de Mauá  ali, que 

tem ali em cima, não é? Em Marechal não é? (barulho de carro) E- Acho que é.  

F- ("Que ali") ensina muito pouco. Quer dizer que devia ter mais professores bons. Com vontade 

mesmo de ensinar o ofício. (est) Mas não- tinha que ter ajuda, também, do governo, não é? (est) 

E assim incentivar a pessoa, não? Você vai ser ("o") instrutor, você vai ganhar tanto e... (est) 

então, a pessoa ("podia") ser um instrutor de verdade. <pod...>- Conforme está  indo, vai acabar 

o profissionalismo aqui no- a mão de obra especializada vai acabar.  
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Fragmento 20 E- 

É verdade.  

F- Vai comprar essas peças [de]- de reserva, que eles chamam- mais quem faz? É a oficina 

particular. (est) Quer dizer, ("que é mais a- o- a-") a pessoa já  não faz a peça de acordo, igual 

a original. Então, já  não vai durar a mesma coisa que dura a ... uma peça original... Quer dizer 

que é falta de profissionalismo, (est)  

(ruído) não tem profissional a altura para fazer aquela peça. (est) ("Porque o que")não aprendeu-  

(est) ("ele, às vez, é") até um meio oficial, coitado! ("Já trabalhou") numa oficina para poder 

ganhar. (tosse) ("porque")  Salário é alto, não é? A oficina não agüenta pagar, então, bota um 

rapaz para fazer... com pouca prática. Aí...  

dá  essas peça que a gente compra aí que não que é uma vergonha. (est)  

  

   

Fragmento 21  

E- Que achava que o ensino não era bom aqui porque... por causa de fora, não é?  

F- Eu tenho impressão que [não]- não deixam o brasileiro aprender. (est) Que não é possível! Um 

país desse tamanho! Não tem escola suficiente! Não ter faculdade gratuita! (est) A maioria 

paga! O que que eles faz com o dinheiro da- de- (hes) da loteria esportiva! O dinheiro [da]- da 

loteria federal? O dinheiro do turfe? Que  

que eles fazem com isso? (riso) O dinheiro some! ("a pessoa que não")- vai na rua aí que está  

tudo rebentado aí. <cadê> A taxa rodoviária que foi paga? Paga pedágio,  

(est) ninguém conserta. Para consertar uma estrada tem que pedir dinheiro lá  fora. Quer dizer 

que o dinheiro some. (est) Que se empregasse o ...tivesse honestidade... bom, esse dinheiro 

aqui [é da]... é da estrada? ("vamos") botar na estrada de rodagem.  

  

Fragmento 22 E- 

É lógico!  

F- Então, ("vamos") fazer estrada tudo bonitinho para não... evitar esses problemas de desastre, 

(est) que nem aconteceu aí, há  pouco tempo, não é? Que eram três estrada, depois juntaram em 

duas, que <mor...> foi quarenta e poucas crianças. (est) Que é isso? É falta de quê? De <is-> de 

recurso [do]- do estado. (est) ("Daí")  

com neblina, (hes) o camarada veio e bateu, o outro que veio atrás... o primeiro que bateu 

incendiou, o ônibus com as criança veio e bateu, pegou fogo também. (est)  

Quer dizer que é (hes) falta [de]- de empregar o dinheiro naquela... que aquilo já é um erro, não 

é? De terminar três em duas. (est) Já é um erro. Então, tinha que fazer o- (hes) ampliar aquela 

estrada. (est) Quer dizer que eles não... ele não <am...>- não aplica o dinheiro que foi destinado 

para aquilo, eles não aplicam naquilo.  

(est) E o ensino- só pode ser isso. Porque o brasileiro ("ele") já  é- por si, ele não é burro, não. Ele 

é inteligente.  

  

Fragmento 23  

E- É? [("nós somos um país-")]  
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F- [Não viu] Santos Dumont, coitado, ("saiu") daqui para ir para França para fazer o avião?  

  

Fragmento 24  

E- Se você fosse o presidente da republica, como você diria isso para os ministros? O que 

você diria para o ministro?  

F- Eu dizia para aplicar todo o dinheiro que         ("fosse") destinado a uma certa- ("por")  

exemplo, o dinheiro do INPS. É destinado para o hospital? Só deveria ser (hes) só para o 

hospital. (est) Ah! (hes) ("se") alguém quiser dinheiro emprestado: "não, ("o") INPS não 

empresta dinheiro para ninguém. Esse dinheiro aqui é só para (hes) tratar [dos]- dos associados. 

(est) Para aposentadoria, para fazer hospital" (est) Se fosse [para]- (hes) para Central do Brasil. 

Então, era só para manter aquela linha férrea em condições. (est) Que eu acho que a melhor coisa 

que tem [na]- [na]- no mundo, é o trem. (est) Mas tem que correr no horário. (est)  

E nós não temos [o]- isso aqui. (est) Quer dizer que pegou o dinheiro que é destinado à estrada de 

ferro, talvez eles não aplique só naquilo. (est) (barulho sino espaçado). Então, eu acho que tinha 

que ser tudo assim dividido certinho. (est) Aí, se não der, então ("pode") aumentar os imposto. 

Mas não, nós pagamos- eu aqui  

<pa...>- pago assim um dinheirão de imposto. A rua não é calçada- (está) então para que nós 

pagamos imposto aqui? [Há ] pouco tempo vieram, fizeram- -- era vala que tinha na rua, não é? 

-- (est) Então, botaram as manilhas- (est) mas não calçaram a rua. Quer dizer que- dizem que já 

saiu verba ("para") (hes) calçamento dessa rua, não sei. Que essa rua já  era para ser calçada há  

muitos ano, mas nunca foi calçada. Calçaram a rua Sanatório, calçaram a outra rua aqui 

embaixo, quer dizer  

que é dinheiro que é- deve ser dinheiro que não é empregado (est) onde- foi destinado para aquilo 

e não empregaram o dinheiro a- <na->- ali. Isso são coisa que acontece.  

  

Fragmento 25  

E- Como era antigamente esse IAPTEC? Como funcionava?  

F- [o]- Ele tinha só ("o") hospital só [para]... para o pessoal de transporte. (est) Os bancários 

? Tinha só um hospital para eles. Os servidores? Tinha só um hospital  

para eles. (est) Então não tinha tanta (hes) reclamação. Aí depois que uniram o INPS veio (hes)- 

uniram tudo, não é? E era IAPI, aí juntou tudo, não é? Então, ficou tudo uma coisa só. Aí 

começou ("a vir") esses- essas confusões. (est) A pessoa vai para lá , não consegue médico. 

("tem") Sempre lotado. Quer fazer um exame? "Ah! só daqui a um mês”.  

Ou então, a máquina está  quebrada. Isso acontece muito. (est) Isso é tudo falta [de]- [de]- [de]- 

de honestidade, falta de- da pessoa querer trabalhar, não é?  

(está)  

  

Fragmento 26  

E- E você acha que nós somos bem tratados pelos médicos do INPS?  

F- Eu não tenho nada a reclamar. Sempre que eu precisei fui bem tratado. Eu operei a hérnia 

no IAPETEC alí, tinha médico toda hora. Todo dia tinha médico. ... noite,  

tinha o- enfermeiro ficava perto da enfermaria- (está) tanto que eu passei mal, (hes) (inint) o 

enfermeiro vinha, dava uma injeção para passar aquela- eu tinha muita- atacou o fígado, 
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aquela anestesia geral, não é? (est) Então, ("toda noite") ele da- dava injeção para melhorar- 

(inint), eu fui bem tratado, tem pessoas que não tem (vozes) paciência, não é? E eu acho que 

("a gente") tem que ter paciência para tudo. (está) Tem gente que não fica na fila do <f->- 

[do]- do cinema, uma hora?  

(est) Para ver um filme? Ou três hora- que nem ficou três dia (est) para ir no- [lá  no]- lá  no 

Maracanãzinho, comprando ingresso, ("nem") sei para que lá .  

  

Fragmento 27 E- 

É verdade.  

F- Isso é mesmo da pessoa também. Aí chega lá , maltrata o médico- o médico não vai atender 

com boa <t->- [com]- com delicadeza também. ("Você sendo") maltratado- a pessoa tem que 

ser o- saber <lá->- compreender [o]- [a]- [a]- [o]- o que está  acontecendo, não é? Tem muita 

gente para ser atendido. A pessoa tem que esperar a vez dele. (está) "Não, não, não, está  

demorando, não sei quê”. Acha que a pessoa tem que ser  rápido, não pode. Que os médico tem 

("aquele certo") número de atendimento.  

É dez ou vinte. (est) Mas tem pessoas que não se conforma, então, ("vê-se") muito problema no 

INPS. (est)  

  

Fragmento 28  

E- Mas às [pe...]- ... vezes, as pessoas  têm necessidade de ser atendido rapidamente.  

F- Pois é. <tão>, Mas ("tem que ter a") vez! ("apanhar (inint) número")- Quando é 

emergência, eles atende com emergência, [que eu]-! Eu estive lá  no- na urologia,  

(est) muitas vez ("o médico") parava para atender aquele que chegou passando mal. Ele parava e 

ia atender quem estava passando mal. (est)  

  

Fragmento 29  

E- Vocês costumam fazer alguma coisa juntos? Por exemplo, na hora [dos]- do- da novela, 

vocês estão juntos? Vocês dois?  

F- Não, ela está  na cozinha, eu estou (rindo) aqui. (f) (riso e) (est) Que, geralmente, ela fica 

até tarde na cozinha, (est) [fazendo janta-]  

Fragmento 30 

E- Que bom! Não e? (está) (inint) [E as suas filha-]  

F- [E eu nunca fui] pessoa [de]- [de]- de- que tem camarada que é enjoado, não é? Eu nunca fui 

assim. Se eu tiver que ir ali beber  água, eu vou lá e apanho a água e bebo- (está) apanho o 

copo. Tem pessoa não. Que está sentado: "fulano, me dá  um café. Fulano [me dá ]- me dá   

água?" (est) E eu nunca fui desse tipo. (est) Tiver  

que ajudar, eu ajudo- sempre fui assim. ("Até") no tempo da minha mãe e tudo. (est) Eu, aos 

domingo, <fi->- ("então (hes) eu varria a casa, tirava o pó-  

  

Fragmento 31 E- 

Ah! Sei.  
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F- Trabalha também ("lá  na") Petrobrás . (est) Lá em Campos Elízios. (est) ("Ele trabalha, é ela 

e") o marido também trabalha, na Petrobrás - (est) então vão vivendo, não precisa mais arranjar 

outro emprego. (est)  

  

Fragmento 32  

E- Seu Luís, e aqui esse bairro, antigamente? Existe muita diferença da sua época 

pequenininho para agora?  

F- Ah, aqui e- só tinha (eh) mato.  

  

Fragmento 33  

E- Ah! ("É?")  

F- Então, depois acertaram. Botaram ela plaina- passou [a]- [na]... aquele tempo não tinha  

máquina, era na mão, não é? (est) Aí botaram ela reta, não é? Até perto do muro, aqui esse 

muro grande que tem aqui da- ("entre esse") galpão, (est) deixaram mais ou menos uns <du-> 

metro- uns dois metro, para [não]- [não], não cair o muro, não é? Aí acertaram a rua, que 

carro não passava, era difícil. (est) Era só mato. Só tinha um caminhozinho. A... aqui em 

frente era um terreno grande, também, todo murado de- com folha de zinco, e na outra parte 

da rua Sanatório, (est) também era um quintal <bau->- um terreno baldio. (est) Só tinha uma 

casa pequena. (est)  

Quer dizer [agora] ("o povo") foram modificando foram fazendo as casas- (est) aqui embaixo, na 

parte ("que a gente") vai para Madureira, descendo o Santo Sepulcro, ali não...só passava um 

carrinho de mão, (est) ou então um cavalo. Uma carroça já  [não]- [não]- não passava. (est) 

Porque não tinha lugar. Que tinha uma vala grande, não é? Que era do esgoto e o outro lado ("é") 

um terreno. (est) O proprietário não - [não]- não...  

não queria vender, ficou aquilo fechado ali... depois então, conseguiram abrir a rua. Os moradores 

foi que abriram essa rua.  

  

Fragmento 35 E- 

Hum!  

F- O parente dele trabalha na estrada de rodagem, ("ele disse: "ah,") deixe comigo!" Trouxe a 

máquina aí, passou, tirou as árvores fora também com o pessoal ajudando, os moradores, (est) 

botou manilha lá  em- [na]- [na]- [na]- na saída da rua, (est) canalizou a vala, então, deu 

passagem para ("cá").E deu atrás da igreja, a mesma  

coisa. Ele veio com a máquina, acertou a rua por conta dele, que o estado não mandou fazer não. 

(est) ("Ele disse: "Ah,") Não, vamos dar um jeito nisso aí”. Aí arranjou essa- asfalto velho, (est) 

que arrancava das rua, não é? Botou aí, (est) passou e botou no chão, aí ("que") melhorou um 

pouco. (est) Não faz muita lama. (est)  

  

  

Fragmento 36  

E- É. (riso e)  

F- ("Mandava entrevistar") o pessoal, porque [não]- não é fácil não. Uns tem pena de mandar 

abrir a rua, devido aquela... aqueles barraquinho que tem ali, não é?  
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(est) Então, a ("gente")tem pena, às vez, de deixar- (est) (vozes) (sino) Mas <va...>- você para 

<prod->- para o progresso, vai ter que sacrificar alguém, não é?  

  

Fragmento 37  

E- ("A") gente faz uma rua torta! (riso e) F- ("Não precisa ser ") 

ali, não é?  

  

Fragmento 38 E- 

(rindo) É.  

F- ("Que") não passava, também <nin->só passava também só... 

(gaguejos) ali dá  para passar uma carroça- antigamente, quando eu 

era garoto, era carroça de burro  

que puxava... apanhava o lixo, não é? (est) Dava para passar. (pequeno silêncio)  

  

Fragmento 39  

E- ("[e]- e"] Aí você estava falando dos carros...que o lixo era puxado num carro de...carroça 

de burro, não é?  

F- É. (est) Fosse hoje, com caminhão não dava para passar ("ali"). (est)  

  

Fragmento 40  

E- E como faz [para tirar ("o lixo")?]  

F- [Ah! na- agora- (hes)] abriram a rua. (est) Esse que abriu aqui embaixo, passou a máquina 

acertou a rua. Mesmo os moradores, por conta deles, ajeitaram a rua.  

("isso") Já dá para passar o caminhão. (est) Que se quiser abrir, vai ter que cortar... derrubar 

muitas casas. Então, parece que a igreja, uma vez, pediu para [não]...Não fazer aquela parte, 

não é? (est) Para [não]- não acabar aquela... aqueles barraquinho dali. Que  

("era um") pessoal pobre, não é? Quer dizer que (est) não fizeram nem 

lá e nem a parte de cá .  

  

Fragmento 41  

E- Sei. Eles poderiam realmente fazer metade, não é?  

F- Pois é. (est) Que, quando o trânsito está  ruim, eles passam por aqui, por essa rua. Sobe a 

Sanatório e desce aqui. (est)  

  

Fragmento 42  

E- É, [não pode]- não pode [abusar.]  

F- [Só] daqui uns dois meses que eu posso voltar. (est) Eu montei uma serra...(est) trabalho 

no torno, fiz uma- fiz a serra, preparei o mancal, arranjei uma bancada,  

então, corto a madeira, tudo ali (est) e mantenho uma oficinazinha em casa para... me distraindo. 

(est) Porque se eu ficar parado aqui o dia todo, eu fico...Aí eu passo mal... (est)  

  

Fragmento 43 E- 

Como é?  
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F- Vai em Marechal, leva [a]- [a]- a <con->- tem aqui em Madureira, na administração (est) 

regional-  

  

Fragmento 44  

E- Tem que levar o quê?  

F-(inint) Um retrato três por quatro (est) agora não sei se é (hes)-...se é três por três, não sei se é  

("ainda")- antigamente era três por quatro. (est) Não <tira->-  

tirava aqui mesmo. Ou, então, ("ir") lá  em Marechal Hermes também tira a carteira. (est) Para 

renovar é só levar a carteira antiga, na mesma hora já  traz outra carteira. (est)  

  

Fragmento 45  

E- Então, se eu perder minha carteira profissional, <to->- como é que eu faço aqui no Rio? F- 

Ah! Vai lá  no Ministério do Trabalho, ou alguma agência que tem e fala... (est) Aí dá  o nome da 

pessoa, a filiação, e eles...  

  

Falante: 16 Mar  

Idade: 56 anos  

Escolaridade: primário  

Bairro: Irajá  

Profissão: sem profissão  

  

  

Fragmento 1:  

  

E- Bom Dona Lourdes, e... vamos começar pela sua netas, não é?  

F- É. (riso)  

E- Uma de três, uma de [cinco.] Fala sobre elas. F- [cinco-] Elas são 

lindas! (risos) E- Lindas?  

F- (rindo) Uma é moreninha, outra é clarinha.  

E- Ah! Que engraçado.  

F- Mas a menor é tão sabida!  

E- É?  

F- Mais sabida do que a outra. A outra é mais- E- [quietona]!  

F- [é.]! Ela (est) ontem foi aqui na vizinha, -- que a vizinha tem um cachorrinho, não é? (est) 

Pequenininho. -- aí, ela foi para lá, chegou lá ela disse assim:  

"Luiza, quero ir no banheiro". Aí, a Luiza, (inint): "vai, vai no banheiro". Ela foi, aí, a mais velha 

estava conversando com a Luiza, (est) a minha vizinha, ela  

assim: "Vivian, vem cá, Vivian. O banheiro da Luiza é horrível!" (riso e) Mas a menina é 

impossível! (riso f) Aí, a outra foi, não é? Assim, muito sem graça, (riso  

f)aí falou assim:  "Giselle, você repara tudo" (f) [e três anos, heim? Que ela tem,] mas ela é 

demais.  [a]-  

  

 



191  

  

        

Fragmento 2:  

F: Aí, [a]- a costureira, não é? Fez a fantasia, a caipira dela  

do ano passado, (est) aí- [da]- da mais velha. Aí a menor foi fazer, este ano, e caipira também, 

não é? Para festa, a [minha-] minha filha levou. Quando chegou lá, ela foi lá no canto do 

guarda- vestido, viu um retalho: "Vivian, (hes) olha aqui o pano- olha aqui a tua caipira, vem 

ver, aqui no canto, tua caipira”. (rindo)  

Aí a costureira ficou  muito sem graça, não é? Rindo assim, sem graça "Ah! Ela descobriu o 

pedaço de pano que eu guardei lá”. (f) (riso e) Pedaço de pano bom, não é? Assim, grandão! (f) 

" Menina! Menina sabida! Não é, Vera?" E ela disse: "É, ("ela") é sabida demais”. Agora, tu 

veja: foi lá no canto descobrir a pedaço do retalho.  

"Vivian, tua caipira está lá no canto do guarda- vestido [da]- [da]- de Maria!" (est) Menina 

sabida! (est) Aí, eu não agüentei, minha filha ontem contou. Nós rimos tanto, ontem (riso 

e) ...  

  

  

Fragmento 3:  

F. Eu hoje vou estar com a vizinha, aqui, ela vai me contar, (riso f) (est) porque o banheiro dela é 

de- é limpinho, sabe? (est) Mas é daqueles antigo de- do ladrilho todo branquinho, não é? (est) E 

("ela") só- na casa dela é decorado, o meu também é, não é? (est) E ela, quer dizer, que achou 

aquilo horrível. (riso) [aí] Chamou a irmão (riso) e a irmã: " (f) menina, mas você repara tudo, 

heim, Giselle!?"(riso e) Para ela e ela no banheiro.  

  

Fragmento 4:  

f) E quando elas chegam, elas correm para aqui. E às vez ("eu") vou buscar na escola. ("elas") 

Estão no jardim. (est) Às vez eu vou buscá-las. (est)  [(inint) jardim].  

E- [é. É ótima, é-] [(inint).] [ela é ótima, então!] [e a escola] é aqui pertinho? F- 

É, ali ("o")- mais adiante.  

  

Fragmento 5:  

E- Então, a sua diversão é só [elas?] F- 

[é,] minha diversão é minhas netas.  

E- Elas vêm sempre para cá?  

F- Vêm, vêm, [("mora") aí em frente-]  

E- [a-] A sua filha] mora aqui em frente-  

F- Mora em frente, é. (est)  

  

Fragmento 6:  

E- Então, vamos falar dos seus filhos agora.  

F- (riso f) Meus filhos, esse <me->- esse ("que") tem dezenove ano é (hes) temporão. (est)  

Temporão (hes) é- a irmã tem trinta e dois anos (est) não é? Fazer trinta 

e dois ano, depois que veio ("a") ele. (est) E- Então, ele é o mimado da 

[família?]  
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F- [é.] Ele é o queridão da família, do irmão, da irmã (est) e tudo. E também nunca repetiu. (est) 

Entrou para escola com cinco anos, para o jardim, foi [para o]- para o escola- colégio público 

com seis, com seis no primeiro, sete no segundo e foi em frente.  

E- Sei, e então?  

F- No tempo dele ainda perdeu um ano,  porque quinta série ainda era primário, não é? (est) 

Agora não, que já é- quinta série já é ginásio, não é?(est) Mas no tempo dele, não era. Quer 

dizer que ele perdeu um ano devido a isso. Mas foi embora, nunca repetiu!  

E- Que maravilha, não é?  

F- É. E ele teve paralisia com um ano, na (est) perninha esquerda- E- Mas 

ficou bom?  

F- Ficou bom, mas ele tem que no joelho- sabe? (est) Aquele pezinho dele [não]- não faz assim 

não. (est) Aquele pezinho ("desde") que operou (hes) é assim. (mostrando)  

(est) caído, o pezinho dele. Quer dizer, que ele nem assim não repetiu. Ele operou, quando estava 

na terceira série. Nem assim ele não repetiu, passou, foi direto.  

[até hoje]. Passou no Cesgranrio e tudo.  

E- [que menino!] Poxa vida!  

F- Fez [o]- o ginásio no GPI. (est)  

E-GPI- ele fez o primário na escola pública, depois (est) foi (est) para a  particular? (est) [e você-]  

F- [(inint) fez [o]- o científico [no]- no GPI, ("de") particular. (est)  

E- Sei. E você sentia alguma diferença da escola pública para a particular?  

F- Não, não, porque a escola pública que ele estudou foi muito boa.  

E- É aqui mesmo?  

F- É aqui mesmo. Fez até o ginásio no- na escola pública, não é? (latido) (est) Que agora 

parece que vai direto, não é? (est) Do primário vai-  

E- Mas dizem que a escola pública não está mais muito boa, não é? [O que você acha?] F- 

[agora, eu não] sei, não é? Não sei, porque ele foi o último, não é? ("essas minhas") Estão 

fazendo- essas minha neta estão fazendo o (hes) jardim da infância, não é? (est) Elas estão 

muito pequenininhas ainda. (est) Não sei se minha filha ("vai botar") ela no colégio público ou 

particular, não sei ainda.  

  

Fragmento 7:  

E- Mas dizem que a escola pública não está mais muito boa, não é? [O que você acha?] F- 

[agora, eu não] sei, não é? Não sei, porque ele foi o último, não é? ("essas minhas") Estão 

fazendo- essas minha neta estão fazendo o (hes) jardim da infância, não é? (est) Elas estão 

muito pequenininhas ainda. (est) Não sei se minha filha ("vai botar") ela no colégio público ou 

particular, não sei ainda.  

E- E a sua filha não fala nada- ela é professora, você [falou, não é?] (latido) F- 

[é, ela é.] É.  

E- E ela não fala nada do ensino para [senhora?]  

F-[não,] não. (est) Quer dizer que ele agora- e aí, passou a Cesgranrio.  (est) Foi- pegou em- aí 

para cima, não sei aonde, em (vozes de criança) (latidos) Itaguaí, (est) mas depois ("da") 

segunda chamada já veio para Niterói.  

E- Ah! fica mais perto, [não é?]  
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F- [é, mais perto.] Mas é distante também, mesmo assim é distante. (est) Ele tem que pegar o 

praça quinze daqui, vai pegar o- é integral, não é? (est) Das sete- oito da manhã, não sei se é 

sete ou oito, ("ele") vai saber agora, (est) para semana, dia vinte e seis. Das sete, sete ou oito 

da manhã, até ...seis da tarde! (est)  

Tem que sair assim cedo, bem cedo, pegar o Praça Quinze, saltar lá embaixo, pegar (hes) as 

barcas e salta lá nas- na- no Niterói, ainda pega um ônibus para (latido)  

("estar lá"), saltar na faculdade, sabe?  [(inint) também diz que a faculdade] é uma beleza! (est)  

Ele foi lá ver. É tudo de ar condicionado e (inint) (latido) a 

faculdade é ótima, linda! Ele gostou bem. (est)  

  

Fragmento 8:  

E- É- a diversão [da-] das crianças [aqui] é pipa?  

F- [é.] É pipa. (est) Ainda agora estão tudo de férias, não é? (est)E essa agonia com pipa.  

E- O que você acha deles soltarem pipa?  

F- Ah! Não me incomodo, não. Meus (est) filhos <s->- gostavam ... beça. Os dois. Ih! Gostavam- 

adoravam. (est) Ante - ontem peguei cinco que estava aqui no quintal, dei tudo para eles, lá 

fora. (est) Com a ventania, ventou muito, não é? E o vento trouxe. (est) Estava tudo, quando 

(latidos) amanheceu [o]- o dia, estava tudo dentro do quintal, espalhado debaixo da 

mangueira. Aí meu marido apanhou: (inint) Cinco pipas.  

disse: "Dá para os menino aí, ("dei") (inint) garoto". (est) Incomodo, não,os meus adoravam! Ih! 

O mais velho? (f) Quando era pequenininho assim? (gesto) Que pulavam- cortavam ele? 

Passava com a linha e cortava? Ih! Chorava, só queria cortar os outros, (riso e) já esse outro, 

não, esse outro não se incomodava, não se incomoda. (est) Esse outro não (latidos) (ruído) solta 

(inint), não. É mais  

(batidas)tempo estudando e na noite (hes) fica  aí vendo, escutando fita, 

(ruído) gravando, E- E esse mais novo?  

F- É, esse mais novo, o caçula. (est)  

  

Fragmento 9:  

E- Sei. Agora, aqui fala- o bairro, como é o bairro? Você gosta de morar nesse bairro? E- [Fala 

da falante. Acho que escreveram errado.] Gosto. Aqui é sossegado! Não é? (est) Tiro o dia 

sossegadinho! (est) E noite mesmo, durante o dia. Eu quase não durmo, de noite levanto ... 

beça, porção de vezes. (est)  

E- Sei. (latido) Por causa da pressão, não é?  

F- É- levanto [e-] e o remédio que eu tomo para fazer bastante xixi, não é? De vez em quando 

estou no banheiro. (est) ("que") Pressão alta é assim, é remédio para isso. (est) Esses remédio 

mesmo que eu tomo é assim. (est) Aí, eu levanto. Tem dia de levantar dez vezes, às vezes, 

("..”.) noite. Levanto  para ir no banheiro, aí depois deito, custo a pegar no sono, fico na 

janela, (riso e) vendo, está calmo, (f) não passa ninguém de madrugada por aqui. (est) Calmo 

mesmo. (est)  

E- Pois é, por ser tão calmo (est) que eu não acreditava (est) que fosse [tão-] [tão ("assim") 

perigoso.]  
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F- [agora quando aparece assim] uma  pessoa assim que a gente ("já") fica desconfiada, não 

é?  

(est) Eu tenho (batida) medo, quando passa assim um homem assim  mal encarado, 

(inint). (est)  

E- Por causa dos assaltos, [não é? Você falou:] (barulho de avião)  

F- [por causa dos assaltos,] é-  

E- Conta, você falou que (hes) a sua [vizinha foi assaltada?]  

F- [aqui nos fundos] mesmo que dá para minha- (f) ("aqui"), no fundo minha casa. (ruído na 

fita) E- Puxa! Ele entrou? Como foi?  

F- Entrou. Ela estava (inint) ("dormindo")  com a porta (hes) da sala aberta,  entrou e- e ela tem 

uma netinha,  também, assim, já é ("que"), maior do que a minha neta, e aí, ele entrou e pegou 

elas, já amarraram elas e ("ali") roubaram tudo, roupa de cama, roupa até da menina levaram, 

nova, (est) que estava na gaveta.  

E- E amarraram, as duas?  

F- É. E [a-] [a] mãe, não é? Da garotinha- (est)  

E- E como elas fizeram para sair [depois?]  

F- [aí,] depois eles pegaram a Brasília dela e foram embora, com tudo na Brasília.  

E- Ah! [Que coisa!]  

F- [Brasília] do marido dela, é. (est)  

E- E como ela- como vocês ficaram sabendo? Ela conseguiu desamarrar?  

F- Ah! E depois ela veio no portão, não é? Começou a gritar e o pessoal foi lá e desamarram elas.  

(est) Seis hora da tarde. Tanto que eu- quando fui ver televisão,  

eu fecho ("mesmo"). Meu filho quando me avisa: "Mãe,  passa a chave no portão, fecha essa 

porta, não deixa essa porta aberta”. ("que") Agora nós temos, não é? Temos aquela- (est) medo. 

(est) Cedo, seis hora da tarde, não é? Está o pessoal tudo às volta com janta, não é? (est) 

Fazendo janta, o movimento da casa, (est)  não é?  

Assim na- (est)  

  

Fragmento 10:  

E- [Mas tem que ("ter").] Que bom que [tem uns filhos (inint.)]  

F- [É. Ih! Ele é impressionado] Demais. (est) Nunca vi. [o mais] Velho então é demais mesmo.  

(est) Tem uma preocupação comigo e com o pai, com os irmãos, todo mundo! 

E- [que ótimo.] Que delícia! Esse mais velho não mora com a senhora- F- 

Heim?  

E- Esse mais velho mora com a senhora?  

F- Mora. Ele é solteiro! E- Ah! [Sei-]  

F- [ele é] Solteiro.  

E- E a senhora não está querendo que ele case?  

F- Ah! Se quiser casar, não e?(risos) Mas ele me ajuda bem, (f) (est) ele é (hes) minha mão 

direita, (est) meu braço direito é ele. (riso e) Me ajuda muito. (f)  

Mas ele não casa, não. Ele diz:" Ah! Eu não, mãe”. Bem carro e- (muxoxo) que não falta hoje em 

dia é moça e- [tem uma que] está sempre  

_aqui. (est) Trabalha também  
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_lá no banco. Diz que é namorada dele, ele nem está ligando. (risos) [namorada] Dele.  

E- [isso é verdade.] [então.] Mas se casar, tem que morar aqui na frente.  

F- Não, não, ele diz que não. "Casar, não sei que- quem casa quer casa”. (risos)  

E- É. Longe da casa em que casa. (est)  

F- (rindo)Quem casa quer casa. (f) Está que nem  minha filha que está _ali, está sempre 

preocupada com ela. (est) Arrancou  dois dente, ah! me deu uma preocupação:  

"Mãe, vai _lá em casa que eu posso <ve->-  eu posso dar uma vertigem e as menina  ficarem 

para_lá jogada. Vai _lá em  casa, mãe. "Aí, eu, de noite, fui para _lá.  

Vim de _lá já era tarde, era mais de meia-noite. (est) Fiquei lá um pouquinho com ela, ("<q->") 

sangrando  muito, não é? Dois dentão enorme que ela arrancou. (est)  

Aí fiquei _lá com a garota, com ela e as meninas, depois eu vim: "Ah! Eu vou embora para 

descansar, minha filha, tu fica aí. Tu está passando bem?""Então, vai. Já passou mais a 

dor-" Aí eu vim embora. já <f->- (riso f)  

  

Fragmento 11:  

E- Como é a sua luta diária? [Faz café e-]  

F- [Ah! Eu-] faço- é- não, quando eu levanto, meu marido já fez café.  

E- Ah! Que marido [bonzinho!]  

F- (rindo) [ele faz o] café. (riso) Aí (f) eu levanto e vou agir: boto roupa de molho (est) na 

máquina- ("(hes)") aquele meu filho me deu uma máquina, não é? (est)  

E, para mim não fazer a mínima força, não é? (est) Aí eu boto na máquina, às vez a minha filha 

traz a dela  também: "Ah! Mamãe, bate a minha”. Aí, tanto que estou com um balde dela _aí 

para bater. (est) Eu bato também a dela e ela leva para _lá bota no terraço dela, eu boto no 

meu, e (est) começo a luta nas limpeza, não é? Que a (hes) limpeza é (hes) todo o dia a mesma 

coisa, não é?  

  

Fragmento 12:  

E- E quem cozinha, você ou seu marido?  

F- Eu que cozinho ("mesmo")- ele não sabe fazer nada, sabe nem fritar um ovo!  

E- Sabe fazer café. (riso)  

F- Só! Só café! (risos) Às vezes o (f) outro, o caçula é que fala: "Pai, vamos fritar”. Quando 

eu não estou aí, que eu saio às vezes lá fora, não é? (est) (inint)  

Tem- preciso, não é? Ir na rua: "Pai, pode deixar que eu frito o ovo para o senhor”. Aí ele frita.  

(est) Ele só come dois, três, (est) não come menos que dois, três, o 

garoto-  

  

  

Fragmento 13:  

E- Você falou que esse bairro era muito bom. Mas se você pudesse mudar, para onde você 

mudaria?  

F- Ah! Eu só gosto do Irajá.  

E- Só gosta [do Irajá.] F- 

[Só gosto do] Irajá.  
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E- Mas seus filhos trabalham em [Copacabana!]  

F- [é, é.] Tanto ("que") meu filho comprou um apartamento em Copacabana- E- 

Você não moraria lá!  

F- Não! Jeito nenhum. Meu marido não suporta. (est) Ele disse que é ir lá para baixo para mim 

mandar fazer o caixão dele. (est) Que ele é- trabalha em negócio de marceneiro, não é? (est) E 

tem o quartozinho dele lá nos fundo, e lá nos fundo ele fica o dia inteiro. Olha, ele estar por lá 

para os fundo. (est) Trabalhando lá, fazendo aqueles negocinho dele de madeira, faz 

brinquedo para as garota, faz mesinha, faz armariozinho para as menina. Ele fica ("assim") o 

dia inteiro.  

E- Aí então. Assim é gostoso!  

F- É. E ele não suporta ficar- aquele movimento da cidade, ele não suporta. (est)  

  

Fragmento 14:  

E- E se vocês ganhassem na loteria muito dinheiro. O que você faria com esse [dinheiro?] F- 

[Ah!] Eu compraria ("é") um sítio.  

E- Um sítio? Que delícia! Aonde?  

F- Ah! Aí para cima. Qualquer lugar. Um sítio aí bem longe, bem aí para cima. (riso) (est) 

E- Você gosta de sítio por quê?  

F- Meu marido que adora. (est) ("meu") Marido adora. Plantar, ter os bicho, ele adora os bicho, 

galinha, (est) pato-  

E- É gostoso [mesmo.]  

F- [é.] Eu já criei muito. Antes ("de") vir para aqui, (est) eu moro aqui tem- vai fazer três 

anos agora dia dezessete (est) de agosto. Três ano que eu moro aqui.  

E- E morava aonde- antes aonde?  

F- Morava mais para lá para o outro lado de lá, lado de lá. Não era casa (hes) (inint) pequena 

não. Ele tinha um quintal muito grande, aí ("eu")criava pato, muitos  

pato, dava ovos para os outro, (est) pato mesmo, dava para os outro comer pato, filhotinho 

novos- novinho. Eu dava para os outro comer. (est) Tem uma moça que vendia iogurt, não é? 

Assim na porta- antigamente era assim nas porta, não é? Que elas vendiam. (est) Esses vidro de 

iogurt, (est) não é? Aí eu  <da->- dei para ela um potinho: "Ah! Vou lhe dar um patinho para 

senhora comer”. Nunca comi pato”. Aí eu dei um patinho para ela. Patinho novinho, eu dei. Dava 

para o pessoal, não é?  

  

Fragmento 15:  

E- Mas sobraria dinheiro, porque você ganharia muito dinheiro na loteria. Então,(est) além 

do sítio o que você faria?  

F- (pequeno silêncio) Aí eu <fa->- montava um sítio bem bom. Comprava um carro, o meu 

filho tem esse carrinho aí, o menor, não é? Viu esse carrinho [("esse") (inint)?  

é o dele.] O mais velho, não, meu mais velho tem um carro grande- (est) corcel. Mas [esse]- esse 

menorzinho, esse menor meu, o caçulinha tem esse carrinho aí. Ah!  

Dava um carrinho para ele e a gente ia viver- ia ("para o") sítio. (est) Deixava uma pessoa aqui e 

ia embora. (est) Meu  marido [adora]- adora. Quer ver ele adorar é um sítio. Aí para cima em 

qualquer lugar.  
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Fragmento 16:  

E- [vi.] Eu gosto também, (inint.)  

F- Ia para lá fim de semana, (est) (hes) no meio da semana ficava aqui, no fim de semana ia para 

lá, ia embora, plantar e colher- ovo- (est) e criar os bichos- ele adora! Meu marido tem 

paixões por (hes)- ele diz: "Nós não vamos morrer aquilo sem ter (hes) um terreno aí para 

cima”."Mas ("Sérgio, como é que a gente") pode comprar (inint)?" Difícil, não é?  

  

Fragmento 17:  

E- E esse lugar que você morava antes, era pior do que Irajá?  

F- Não. É que- foi aqui mesmo no Irajá. [("Foi aqui mesmo")] no Irajá, é-  

E- [Ah! Foi!] (est) Essa ventania que você falou ventou, que trouxe as pipas para cá!  

F- Ventou.  

E- [E estragou alguma. <c->-]  

F- [Ontem, foi demais!]  

E- Foi?  

F- Demais, deu até na televisão, não a repórter à noite? [setenta] Quilômetro  [de]- [de]- de 

<"voli-> (hes) de vento. (est)  [deu.] Deu no repórter.  

E- [Eu não vi, que eu estava-] [não vi, eu estava trabalhando-] e ocasionou- (hes) ocasionou 

algum estrago?  

F- Não, não. [Não, não.]  

  

Fragmento 18:  

E- [Dessa vez ninguém morreu pelo menos.] F- Arrancou foi muitas 

flor da mangueira- E- Ah, tem uma mangueira aí atrás?  

F- Tem! [no quintal tem.] Arrancou flores ... beça, carregou os papéis, 

carregou tudo  

_lá do- para _lá do- de _lá para _cá, (est) ("que") dali tem a Ceasa, não é? (est)  

Ali o grande- mais ali adiante. Então [veio]- veio muita coisa de lá para cá, os vento carrega, (est) 

chega à noite é um mau cheiro [de]- [de]- de couve podre- E- [Ah, é?] Hum! Do Ceasa?  

F- É, vem lá do Ceasa. [Eu acho que é] a hora que os lixeiro estão tirando aquelas- ("aqueles, não 

é?") (est) caçamba de lixo, não é? Aí vem aquele fedor, todas as ("tarde"), você não agüenta. De 

tanto fedor que vem de lá. Que nem (hes) folha de repolho podre? (est) Assim que é. Ou então 

couve-flor podre, ai, mas à tarde a gente não agüenta. O que tem de mau aqui é isso. À 

noitezinha, às vez é- esse- essa hora já está fedendo. (est) Já ("vem")  um mau cheiro-  

E- [Aí é ruim mesmo.] [tem]- tem um lixo aqui- um depósito de lixo, aqui perto também, não é?  

F- Aonde?  

E- O Maóro não está aqui perto? F- 

Ah, é mais distante.  

E- Mais distante? Do -  

F- Mais distante. Mas a- é da Ceasa que vem. À noitezinha ninguém suporta. Tem hora que vem 

aquele cheiro- tem dias que é [da]- da Cibrazem, que vem aquele cheiro da amônia, não é? 

Daquela amônia, não é? Vem aqueles- aquele fedor que também ninguém agüenta- o mal 



198  

  

        

daqui é este. (est) Essas catinga que vêm da Ceasa ou do [da]- da Cibrazem. Amônia? (est) 

Eles mexem lá na amônia, não sei que ("hes") eles mexem, ai, mas que fedor ("hum"). (riso e) 

("E chega a") ficar sufocada. Até vômito.(est)  

  

Fragmento 19:  

E- Você está <inc->- acompanhando a inflação? Conta para a gente dessa inflação. ("hes") É 

[verdade, a inflação?]  

F- [Ah! a inflação] Está horrível! Está tudo muito caro! Subiu tudo, não é? Olhe, eu comprei 

esse Limpol, que eu lavo a louça com esse Limpol, não é? (est) Tem  

[de]-  

de fruta- de maçã, não é? Já viu esse Limpol que a gente bota nos prato? (est) E tem  [de]- de 

limão. (est) Eu comprei nesse mês a cinqüenta e oito cruzeiros. Você sabe que já está setenta 

e nove?  

E- Puxa [vida!]  

F- [o] mesmo vidro ("que eu mostrei")- tirei, mostrei meu marido. Estou com um na pia, 

cinqüenta e oito, já comprei outro, ("estão") mais lá fora, está lá fora (inint)esperando  

se acabar, setenta e nove! Agora tu veja que aumento estúpido.  

E- É, realmente. Cinqüenta por cento, [("Não é não")?]  

F- [é, está] Assim, está tudo assim  horrível. Um aumento, não é? Desses- esses- <ne->- Confort 

de lavar roupa, não é? E botar no enxáguo da roupa, também subiu para (inint) foi demais! 

Trezentos e pouco quase quatrocentos cruzeiro. (est) Que era duzentos e pouco, está aí o 

vidro: duzentos e trinta, foi para (hes)quatrocentos e pouco. [um aumento] Estúpido. Não dá! 

(est) Não dá mesmo, do jeito que está subindo, até o ("fim do ano") se for assim, ("nós") 

estamos perdidos.  

  

Fragmento 20:  

E- Dizem que é culpa do governo. Você acha que é [do governo, a culpa?]  

F- [Ah, eu acho!] ("ele") Devia de verificar melhor, não é? [de]- (est) De ver, que está demais. 

Diz que ele não tem culpa, que ("é") os assessores dele, mas tem que ver, não é? (est) Ah! 

Porque está demais, está subindo muito.  

E- Mude os assessores, não é?  

F- É. (riso f) Não está fácil, não, viu? Você vê as passagem? As passagem também aumentaram, 

não é? (est) Dos ônibus. Agora com meu garoto estudando lá em Niterói, vou ter que gostar 

um dinheirão de passagem. (est) Ele vai ter que almoçar no colégio, não é?  

Colégio vende (est) refeição, não é?  

E- É.  

F- Vai- que é mais em conta, não é? Dizem que é mais barato. Mas vai ter que almoçar lá, 

não é? Lanchar!- Vem para cá para jantar. (est) (latido)  

  

Fragmento 21:  

E- Você não vai a cinema, não é?  [dona Lourdes, por quê?] F 

-[Na, não vou a] Cinema, não gosto ("de") cinema.  

E- Não gosta?  
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F- Nunca gostei de cinema.  

E- Por quê?  

F- Meu marido adora. Não gosto. Vou, me dá sono, dá dor de cabeça, fico muito tempo 

("afirmando")- não gosto de cinema. (ruído, falha na fita) Nunca gostei. Minhas irmãs 

todas gostam. Meus filho gostam de cinema, o meu marido, mas eu não suporto.  

E- Mas você assiste filme na televisão?!  

F- Ah! se eu assistir filme na televisão, eu durmo. Pergunta a ele, (est) filme que eu assisto.  

("eu") durmo. Não- só novela que eu vejo, às vez vejo alguma coisa  

pego logo no- não posso, fico logo dormindo. Dorme- (hes) eu durmo quando é- quando eu 

acordo já acabou. Ele me chamando: "Mãe, passa para cama!" Eu me deito aqui, pego no sono. 

(riso) ("não") Posso ver filme, não gosto mesmo. Ele não. Ele vê até terminar: uma hora, duas, se 

terminar três hora, ele fica acordado aqui na sala vendo, (est) ele adora, mas eu não.  

  

Fragmento 22:  

E- E da revolução de mil, (inint) ("sessenta") e quatro. (ruído) Aí você falou da sua madrasta, 

("ih, é")? E desses seis irmãos, o que você conta?  

F- Ah! A mais velha ajudava muito, não e? Que tinha onze anos, não é? (est)Depois casou 

também. Casou com dezoito anos. 

F- São todos vivos ainda?  

F- Não, a mais velha é morta. (est)Morreu o ano passado. Fez um ano. (perguntando ao filho) -- 

"Fez um ano de morta, não é, Marcelo?" I- Hum.  

F- A mais velha. Agora os outros são todos vivos.  

E- Sei. É gostoso [uma] família] ("grande").  

F- [(inint.)] É, quatro moças e dois rapazes. Agora ficaram três mulheres e dois rapazes. (est) E- 

E você acha que se [você]- você habituaria com uma família pequenininha ou você prefere 

realmente uma família grande?  

F- Ah! Eu, para mim tanto faz, eu-  não é? Eu [quase não]- quase não vou na casa nem deles.  

(est) Quase não vou! Minha família é mais meus filho mesmo, que eu fico  

mais em casa, não é? Com eles- não saio, não procuro, só quando assim, quando vejo que estão 

doente, não é? Que eu vou muito, procuro ("lá") no hospital e- só assim, quando tem uma 

reunião, não é? (est) Assim, um aniversário é que eu vou, mas ("inint") quase não saio não. 

(est) Não sou mesmo de sair de dentro de casa, não.  

  

Fragmento 23:  

E- Mas vamos retomar aquela novela. Quer dizer então que é- a menina viu então que ele estava 

atirando. Eu não sabia que ela estava dentro de casa, pensei que ela tivesse visto quando 

saísse.  

F- Não, ela viu. Ela entrou em- naquela- na sala na hora [que ela]-  que ela saiu, não é?  

E- E [a]- a Amélia morreu na sala da casa dela então?  

F- Morreu. Na casa dela não, a casa do consultório (est) [do]- do rapaz, do <pro-> (hes) 

homem proibido, não é? [pois] É, que ela foi lá, foi lá que ela morreu.  
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(est) Por isso que pensaram que foi ele que atirou nela. (est) Está a suspeita que foi ele que atirou, 

que o revólver é do pai dele. (est) Aí o pai [quer]- quer saber como é que o revólver foi parar na 

mão dele. E o homem, o marido dela, ia para São Paulo,  

(est) ia viajar e não viajou. Agora ontem, [na]- [na]- no capítulo  

de ontem que ele disse: "Não, não viajei, não”."Ué, você não viajou e não foi nem ao enterro 

[da]- [da]- da esposa?"  

E- [Ah!] É! E ninguém desconfiou de [nada?]  

F- [ninguém] desconfiou. Mas eu acho que, para (motor de moto) mim, aquela que-  aquela 

cega vai dizer hoje (est) que foi ele. Só ela que sabe que foi ele.  

E- Mas eu acho que ela só vai dizer no final da novela, [senão] termina logo,  [não é?] F- 

[Será?] [é,] que aí que- acaba- (hes) tira a graça, não é?  

E- (rindo) É. E então. (f)  

  

Fragmento 24:  

E- Você acha que os paulistas falam melhor do que o carioca? Ou o carioca fala melhor do 

que os paulistas?  

F- Ah, eu nunca (hes) lidei bem assim com paulistas assim (est), sabe? ("a") Gente nunca 

saiu daqui, não é? Só assim quem sai assim, passa tempo ("longe") é quem sabe, não é? (est) A 

convivência, não é? Tem que ir ver, não é? Como é que eles falam. (est) Mas eu nunca saí assim 

daqui do Rio- (est) (ruído)  

  

Fragmento 25:  

E- Você pretende sair do Rio para viajar ("ou não")?  

F- Ah! Eu não. Não gosto de viajar. Meu filho adora. (est) As férias dele, não passa aqui não. É 

no Recife- E- Hum?  

F- É.  

E- Volta falando carregado?  

F- Não, ("não") volta falando carregado não. (est) Não. É assim para fora- ele vai sempre para 

fora, ele já foi em Bariloche- E- Hum! Que delícia!  

F- Foi. Vai sempre, ele não passa ("um ano") (hes) das féria dele aqui não. Nunca passou.  

  

Fragmento 26:  

E- [Mas também,] três aviões já caíram, não é? (riso f) Tem que ter medo.  

F- É. Você viu aquela que foi passar lua-de-mel para fora? (est) Aí fora?!  

E- Veja que coisa, [não é?]  

F- [morreu,] não é? Coitada! Criancinha, não é? (est) Morreu muita gente, não é? E- 

Foi mesmo. Uma barbaridade!  

  

Fragmento 27:  

F- [É!] Foi uma coisa horrível! Mas eu não gosto não. Eu não gosto, ele adora. Ih! Ele adora! 

(est) Ficando de férias é para viajar. Ele, sábado mesmo vai para  

São  

Paulo, (pigarro) agora sábado. (est) Só vem na outra sexta-feira, semana que vem.  
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E- Mas vai a trabalho?  

F- Vai, vai os vai ter uma reunião lá, não é? Na matriz (est) e o gerente tem que ir, ele vai no 

meio, vai com os outros. Vai e vem de avião.  

E- É bom viajar a trabalho, porque a gente não gasta nada.  

F- É, vai tudo pago. Tudo pago, ("é")-o banco é que paga, a firma.  

  

Fragmento 28:  

E- Mudando de assunto, a nossa seleção voltou, o que você achou [disso?]  

F- [É!] Ah! Que coisa, não é? Menina! Tudo preparado para o campeonato, não é? (est) Que 

decepção, não é?  

E- Você ficou decepcionada?  

F- Fiquei! Meu filho ficou passando até mal do coração.  

E- Foi?  

F- Foi. Ficou com- assim, com pressão, com dor no coração, foi parar na ("SANDU"), com 

dor no coração, a  namorada desse aqui chorou à beça. (est) (riso f) Ele  

("disse")  

(inint) ("deu"): "Roberto, você ficou assim, porque você não chorou (inint)?" Pessoa quando 

chora desabafa, não é? Mas ele fiquei assim com aquilo- estava vendo com outros, não é? Com o 

colega já lá embaixo que ele viu, quer dizer, que ele não ia chorar, não é? (est) Ficou com aquela 

tristeza assim por dentro, chegou em casa passando mal do coração. (motor de carro) (est) E a 

maioria, muita gente que conheço.  

("não")Viu o rapaz, com vinte anos suicidou, deu um tiro no ouvido? Deu no 

repórter.  

  

  

Fragmento 29: 

E - E o povo ficou bastante [triste!]  

F - [ah! ficou,] ficou! O povo ficou  triste. Porque a homenagem que fizeram  nas rua, não 

é? Você vê? (est) a- pintaram as rua toda, os muro, não é? Botaram bandeira  

em tudo quanto foi rua, não é? Aqui mesmo, ficou tudo (inint). (est) Terminou o jogo, 

arrancaram tudo. Na mesma hora começaram arrancar as bandeira, arrancaram tudo. Pessoal fica  

revoltado, não é? (est)  

  

Fragmento 30:  

E - E é ruim as criança serem assim mais espertas?  

F - Não, é com o tempo, não é? O tempo está evoluindo, não é? (est) As criança têm que ser- têm 

que também- (riso) antigamente você era mais- sei lá, mais pacato, não é? (est) Mais- sei lá, se 

criava- hoje em  dia as criança são muito sabidas, criada com mais sabedoria e tudo. Mas 

assim-  sei lá! As criança hoje em dia sabe tudo. (est) Faz cada umas pergunta aí que a gente 

fica até ("assim")- [sem]- sem ação! (riso e)  

("não vejo") a menina? As menina da minha (hes) filha, minhas netas,  

fazem ("cada") pergunta que a gente fica boba. Antigamente  não faziam não. A gente dizia: "o 

avião vai trazer vocês (inint)”. A minhas neta diz assim: "vó, eu vou ganhar um neném, vó. 
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(riso e) Olha aqui meu barrigão, vou ganhar um neném!" Ah! Sei lá, antigamente ("tudo era 

assim"):  "vem do avião”. Meu- o garoto mais velho:  

"vem de avião”. Brigava com a irmã que ele veio na garça e a irmã veio no avião, veio na garça- 

no avião, outro veio na garça . Hoje em dia até já sabem menina, ensinam, não é? Também 

ensinam nas escolas não é? (est) Ensinam e as crianças já sabe. A minha neta diz: "vó, eu vou 

ganhar um neném!" (riso e) ("eu") disse: "vai?" a  menor, heim! "vai, eu vou casar [com o]-  com 

o Júnior, Júnior -- é um garotinho daqui, primo de um garotinho daqui --  e eu vou ganhar um 

neném”. Tão engraçado, elas fala assim com uma coisa, não é? Quem sabe! "Eu vou ganhar um 

neném mesmo, vou. Tu não cortou a barriga e não tirou (inint) ("o tio")? (riso e) minha mãe 

também cortou a barriga e me tirou”. (riso e) Tão engraçada, eu não agüento. Que eu tenho 

operação dele, fiz cesariana dele, não é? (est) Então ela diz: "vó, essa marca-" tem a vesícula que 

é aqui, não é? "vó, essa marca na sua barriga [foi]- foi  do meu tio que saiu? ""foi”. (mostra a 

cicatriz )  

  

  

  

  


