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RESUMO 

 

Dêixis e mesclagem: a expressão pronominalizada “a gente” como categoria radial 

 

Viviane da Fonseca Moura Fontes 

Orientadora: Lilian Vieira Ferrari 

 

Resumo da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

Este trabalho busca demonstrar que as características semânticas do dêitico de primeira 

pessoa do plural “a gente” refletem e fundamentam duas importantes generalizações teóricas: a 

categorização radial como organização conceptual do conhecimento adquirido (Rosch, 1975; 

Lakoff, 1987) e a construção do significado por mesclagem conceptual (Fauconnier e Turner, 

2002). A análise, baseada em dados linguísticos reais atestados em discursos oficiais do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, descreve o uso prototípico da expressão “a gente” e, em 

seguida, contrasta-o com usos não-prototípicos, explicitando os processos específicos de mesclagem 

que atuam na construção do significado polissêmico da expressão. 
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ABSTRACT 

 

Deixis and blending: the pronominal expression “a gente” as a radial category  

 

Viviane da Fonseca Moura Fontes 

Orientadora: Lilian Vieira Ferrari 

 

Abstract da dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Mestre em Linguística. 

 

This work seeks to demonstrate that the semantics of the first person plural deictic expression 

“a gente" reflects and underlies two important theoretical generalizations: radial categorization as 

conceptual organization of acquired knowledge (Rosch, 1975; Lakoff, 1987) and the role of 

conceptual blending in the process of meaning construction (Fauconnier and Turner, 2002). The 

analysis relied on attested data concerning official speeches delivered by the ex-president of Brazil, 

Luiz Inácio Lula da Silva. It is argued that non-prototypical uses of “a gente” result from blending 

processes which integrate the prototypical meaning “speaker + hearer(s)” from a reference input 

space, and other experientially and culturally relevant meanings from other analogous input spaces.  
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura sobre dêiticos abrange um considerável conjunto de pesquisas sobre pronomes 

pessoais, tanto no âmbito da análise do discurso, quanto em estudos vinculados à sociolinguística 

variacionista. No primeiro grupo, o foco recai sobre o caráter subjetivo dos pronomes pessoais, 

definidos relativamente à instância de discurso que toma o “sujeito” como ponto de referência 

(Benveniste, 1966). O segundo grupo inclui pesquisas sociolinguísticas, que estudam a variação e a 

mudança observadas nos pronomes pessoais em diferentes línguas (Busse, 2002; Van Compernolle, 

2008). No que se refere ao português brasileiro, destacam-se abordagens que investigam a variação 

entre os pronomes de segunda pessoa “tu” e “você” (Paredes da Silva, 2003; Lopes, 2008) e entre as 

referências de primeira pessoa do plural “nós” e “a gente” (Omena, 1986, 1996; Lopes 2002, 2004).  

Embora tanto os estudos em análise do discurso quanto as pesquisas sociolinguísticas tenham 

apresentado mapeamentos descritivos detalhados de pronomes pessoais em seus usos discursivos e 

sociais, o presente trabalho pretende preencher uma importante lacuna descritiva relacionada à 

caracterização da complexidade semântica desses pronomes. Mais especificamente, nossa proposta 

é enfocar a polissemia da expressão pronominalizada “a gente”, com o objetivo de demonstrar que o 

uso dessa forma para a indicação de primeira pessoa do plural apresenta uma estrutura semântica 

bem mais complexa do que o significado “EU + VOCÊ(S)”, que normalmente lhe é atribuído.  

Assim, à luz da Linguística Cognitiva, argumentamos que a estrutura polissêmica do dêitico 

“a gente” reflete uma categoria radial (Lakoff, 1987), e propomos uma explicação unificada para a 

estruturação dessa categoria, com base no modelo dos espaços mentais (Fauconnier, 1994, 1997) e 

no processo de mesclagem conceptual (Fauconnier e Turner, 2002). 

Tendo em vista que a Linguística Cognitiva postula que o significado é baseado no uso 

(Geeraerts, 2006), a pesquisa recrutou dados linguísticos reais, investigando, mais precisamente, a 

ocorrência da expressão pronominalizada “a gente” em discursos oficiais do ex-presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva. Neste sentido, buscam-se respostas para os seguintes 
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questionamentos: (a) quais os diferentes sentidos que o dêitico “a gente” pode apresentar? (b) quais 

os processos cognitivos de construção desses sentidos? (c) como os sentidos se inter-relacionam e 

se organizam radialmente em relação ao núcleo prototípico da categoria?  

Dessa forma, apresentamos um estudo da expressão “a gente” que evidencia uma categoria 

radial organizada a partir de uma escala de prototipicidade (Marmaridou, 2000) que vai da 

referência dêitica mais prototípica – responsável por inclui o falante e o(s) ouvinte(s) (uso 

inclusivo) - à menos prototípica – destinada a excluir o ouvinte da indicação dêitica (uso exclusivo).   

A pesquisa parte da premissa de que o significado se constrói a partir da menção a uma 

expressão dêitica que, por sua vez, aciona um espaço mental em que o falante e o ouvinte estão co-

representados como entidades no tempo e no espaço. Assim, argumenta-se que o uso de um dêitico 

prototípico está ancorado num domínio de conhecimento padrão da dêixis, que envolve as noções 

de falante, ouvinte, tempo e espaço, em um determinado contexto comunicativo. Diferentemente, 

quando se trata de um dêitico não-prototípico, propõe-se que as informações ativadas na interação 

acionam, além do MCI padrão da dêixis, que carrega o sentido prototípico, um domínio de 

conhecimento alternativo, relevante do ponto de vista experiencial e/ou cultural. Então, para a 

interpretação do sentido associado à forma dêitica menos prototípica, correspondências são 

estabelecidas entre os domínios acionados, elementos vindos dos espaços de partida são projetados 

total ou parcialmente no espaço mescla, caracterizando, assim, o processo de integração conceptual 

(Fauconnier e Turner, 2002).  

Desse modo, a análise sustenta importante generalização teórica, demonstrando que os 

diferentes significados não-prototípicos do dêitico “a gente” podem ser explicados com base em um 

mesmo processo cognitivo – a mesclagem conceptual. Por outro lado, as diferentes possibilidades 

combinatórias permitidas pela mesclagem podem ser recrutadas para dar conta das especificidades 

de cada um dos usos polissêmicos do dêitico. 

Esta pesquisa apresenta recorte analítico direcionado ao tratamento dessas questões, 

organizando-se em cinco seções principais. A seção 1 apresenta uma abordagem da expressão “a 
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gente” em pesquisas sobre gramaticalização e variação sociolinguística (Omena, 1986, 1996; Lopes, 

1993, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008). Na seção 2, são expostos os pressupostos cognitivistas 

gerais que fundamentam a pesquisa, detalhando estudos sobre categorização (Rosch, 1973, 1978), 

Modelos Cognitivos Idealizados (Lakoff, 1987), construção do significado (Langacker, 2006) e 

aspectos relevantes da Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier, 1994, 1997), mesclagem 

conceptual e relações vitais (Fauconnier e Turner, 2002). A seção 3 traz um panorama teórico sobre 

o fenômeno da dêixis, apresentando a visão tradicional (Benveniste, 1966; Levinson, 2007) e 

enfatizando pesquisas cognitivistas relacionadas ao pronome de 1ª pessoa do plural em inglês 

(Marmaridou, 2000), aos dêiticos “nós”, “aqui” e “hoje” (Ferreira e Ferrari, 2006) e aos pronomes 

pessoais e possessivos de 1ª pessoa do singular em português (Anunciação e Ferrari, 2009). A seção 

4 discute a metodologia, explicando aspectos referentes aos dados e apresentando os objetivos e as 

hipóteses. Na seção 5, encontra-se uma análise circunstanciada, que contrasta a polissemia na 

expressão “a gente” em usos mais e menos prototípicos, explicitando as operações cognitivas 

específicas que constituem o processo de integração conceptual em cada um dos usos descritos. 
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CAPÍTULO 1 

Abordagens da expressão pronominalizada "a gente" na literatura 

 

A visão cognitivista da gramática nos permite entendê-la como uma reunião de formas 

linguísticas que estão a serviço do uso, ou seja, que têm uma função pragmática e, por isso, podem 

sofrer alterações para amparar uma necessidade linguística específica, tanto coletiva quanto 

individual. Portanto, entende-se que o sentido se constitui mediante contato com o contexto que, por 

sua vez, direciona a interpretação mais adequada das construções linguísticas recrutadas na 

interação.  

Neste sentido, a perspectiva cognitivista pode dialogar com outras abordagens da gramática 

que levam em conta aspectos funcionais, pragmáticos e contextuais. Esse diálogo pode ser 

estabelecido, muitas vezes, a partir da delimitação de objetos de estudo bastante similares, como é o 

caso da expressão pronominalizada “a gente”, que dispõe de uma literatura consistente no âmbito 

dos estudos sobre gramaticalização e, ainda, tem sido bastante investigada sob a ótica da 

sociolinguística variacionista.   

Este capítulo iniciará com a apresentação das pesquisas que buscam explicar o processo de 

gramaticalização da expressão “a gente”; em seguida, serão abordados trabalhos sociolinguísticos 

que enfocam a variação entre “nós” e “a gente”. Por fim, será explicitada a contribuição do presente 

trabalho para o entendimento da estrutura semântico-pragmática da expressão. 
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1.1. Estudos sobre gramaticalização 

 

O processo de gramaticalização de algumas formas linguísticas evidencia uma capacidade de 

se adequar ao uso que os falantes fazem de uma língua. É, por exemplo, o caso da expressão “a 

gente” em análise neste trabalho. 

A gramaticalização é um tipo em particular de mudança linguística que apresenta 

características peculiares como o fato de ser um processo linguisticamente motivado e plenamente 

encaixado no sistema linguístico. Além disso, também apresenta um conjunto de mudanças inter-

relacionadas que sustentam a evolução como um fenômeno simultâneo, envolvendo não somente o 

item gramaticalizado, mas também uma série de outras mudanças nos subsistemas linguísticos 

(Meillet, 1912; Hopper e Traugott, 1993). É o caso da gramaticalização no quadro pronominal de 

uma língua que acarreta mudanças relacionadas ao sistema de concordância verbal, como o que 

ocorreu na língua portuguesa com a inserção do pronome “você”, que promoveu uma redução do 

paradigma das desinências verbais (Faraco, 1996).  

De acordo com Hopper e Tragoutt (1993), a gramaticalização consiste num processo 

unidirecional, pois, uma vez iniciada uma etapa do processo, não há retorno ao estágio anterior. O 

modo como a gramaticalização avança diz respeito a um movimento da esquerda para direita, 

responsável por promover transições graduais ao longo de um continuum. Esta visão da 

gramaticalização constituída por processos essencialmente diacrônicos e previsíveis pode ser 

representada pelo seguinte esquema: palavra lexical > palavra gramatical > clítico > afixo > zero. 

Para Martelotta et alii (1996; 46), num processo de gramaticalização, um item torna-se mais 

gramatical quando passa a “assumir posições mais fixas nas sentenças, tornando-se mais previsível 

em termos de uso”. 

A cada uma dessas transições, há múltiplos processos envolvidos, tais como aqueles de 

natureza fonética, morfossintática, semântica e pragmática. Heine (2003) descreve o conjunto de 
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mudanças promovido pela gramaticalização a partir de quatro mecanismos: dessemantização, 

extensão, decategorização e erosão.  

A forma “a gente”, atualmente usada em função pronominal, tem sua origem decorrente da 

expressão nominal latina gens, géntis que significa “raça”, “família”, “tribo”, “o povo de um país, 

comarca ou cidade” (Lopes, 1999) e cujo sentido está relacionado a uma referência genérica. Os 

estudos sobre a gramatizalização do “a gente” em Lopes (2001) revelam que tal processo começa 

com o uso da expressão como pronome indefinido, ou seja, como expressão indeterminada com 

sentido genérico, no século XVI, na substituição do termo “homem”. Na transposição da forma 

lexical latina para a forma gramatical pronominal contemporânea, houve manutenção da referência 

genérica inerente ao sentido original do substantivo latino. Isto é, o fato de o substantivo “gente” 

apresentar um sentido de nome coletivo contribuiu em larga escala para a expressão assumir, 

posteriormente, como pronome indefinido, o significado de “toda e qualquer pessoa”. 

Trata-se, portanto, de um caso de gramaticalização gerado a partir de um item lexical que se 

tornou um item gramatical, ou seja, o substantivo “gente” passou a assumir, em certos contextos 

discursivos, propriedades, valores e funções que o colocaram numa outra classe/categoria, a de 

pronomes. Lopes (2004) salienta que esse processo contínuo de regularidade e previsibilidade 

marcou a perda da eventualidade criativa do discurso em favor da regência de restrições 

gramaticais. Para a autora, é possível ilustrar o percurso diacrônico da expressão em: gente [nome 

genérico] → a gente [pronome indefinido] → a gente [pronome impessoal].   

De acordo com os estudos de Lopes (2002), apesar da frequência do uso de “a gente” como 

pronome ser muito baixa antes do século XX, a pronominalização do vocábulo “gente” teve início 

nos séculos XVII-XVIII. O século XIX é considerado o período de transição desse processo, tendo 

77% de ocorrências do “a gente” em função dêitica. No século XX, o uso dessa expressão se 

consolida de fato como pronome. 

Na análise do conjunto de mudanças envolvendo o processo de gramaticalização da expressão 

“a gente”, vale destacar os mecanismos desse processo. O primeiro caracteriza-se pela redução de 
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conteúdo semântico – a dessemantização
1
 – que estabeleceu a perda do significado de “povo” do 

substantivo “gente”, mas manteve o de referência de pessoa. Essa característica é fundamental para 

a mudança semântica do termo relacionada à possibilidade de “a gente” indicar pessoa do discurso: 

“eu + você”, “eu + você + outras pessoas”, “eu + outras pessoas” para citar algumas referências. 

Outro mecanismo que justifica a mudança linguística relacionada ao “a gente” diz respeito à 

extensão. Trata-se de uma generalização contextual que fundamenta o uso da expressão. Ou seja, o 

“a gente” passou a ser usado em diferentes contextos verificados tanto qualitativamente quanto 

quantitativamente. Com relação à verificação quantitativa, Zilles (2005) constatou que o uso de “a 

gente” na posição de sujeito da oração aumentou significativamente dos anos 70 para os anos 90. 

Quanto ao aspecto qualitativo, o uso do “a gente” expandiu-se para novos contextos, é o caso do “a 

gente” usado em contexto de referência específica como pronome pessoal ou como pronome 

anafórico.  

A decategorização é um mecanismo que implica perda de propriedades morfossintáticas 

características da expressão em sua origem. No caso do “a gente”, ocorreu a perda do status de 

palavra independente para que a expressão assumisse, como pronome indefinido, uma fixação de 

sua estrutura lexical que restringe possibilidades combinatórias como em “a boa gente” 

(substantivo). Segundo Lopes (2003), outra característica que denuncia uma decategorização do “a 

gente” é a perda do plural gramatical em função pronominal – a expressão pluralizada “as gentes” 

configura uma substantivação do termo com o significado de “as pessoas”. Há também a perda do 

gênero feminino (inerente ao substantivo “gente”), de forma que o predicativo do pronome 

incorpora o gênero do referente, tal como ocorre com o pronome “nós”.  

O último mecanismo trata-se da erosão que envolve a redução fonética na expressão “a 

gente”. Zilles (2002) tem verificado, na produção oral da expressão “a gente”, que podem ocorrer 

reduções fonética como “a gente”, “ahente”, “a´ente” e “´ente”. A autora salienta que há uma 

                                                 
1
 A noção de dessemantização tem sido questionada sob a perspectiva da Linguística Cognitiva (Sweetser, 1990), tendo 

em vista que se defende a existência de uma reorganização do conteúdo semântico e não de uma redução pura e simples 

desse conteúdo. Entretanto, o termo foi mantido nesta parte do trabalho por se tratar de uma resenha teórica de estudos 

sobre gramaticalização que, tradicionalmente, fazem uso do termo. 
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interdependência da erosão do “a gente” com a posição de sujeito, visto que não foram encontradas 

ocorrências como “Ele viu ´ente lá”. Além disso, verificou-se também a existência de um 

paralelismo entre a redução no “a gente” e a redução em “você(s)” (“cê(s)”), o que reforça “a ideia 

de que a gramaticalização é uma mudança altamente encaixada no sistema linguístico” (2002: 34). 

Lopes (2004), em sua pesquisa sobre a gramaticalização do “a gente”, nos apresenta um 

panorama atualizado dos mecanismos que sustentaram todo o processo de mudança envolvendo o 

“a gente”. A autora alerta para o fato de a inserção das formas gramaticalizadas de “você” e “a 

gente” no português do Brasil ter promovido uma série de repercussões gramaticais em diferentes 

níveis. Tais formas, por derivarem de construções nominais que levavam o verbo para a 3ª pessoa 

do singular, acarretaram um rearranjo no sistema pronominal que perdeu “sua riqueza em termos 

flexionais passando de seis para três formas básicas (eu falo, você/tu/ele/a gente fala, vocês/eles 

falam).”(2004; 2).  

Lopes (2004) resgata os aspectos descritos pelo Princípio da Persistência (Hopper, 1991) 

para justificar o fato de a forma “a gente” apresentar características gramaticais tipicamente 

pronominais, preservando ainda detalhes de sua origem lexical. Para a autora, a forma 

gramaticalizada mantém do nome “gente” o traço formal de 3ª pessoa, apesar de estar associado à 

interpretação semântico-discursiva de 1ª pessoa. Esse comportamento evidencia outro princípio já 

citado anteriormente: o da decategorização do “a gente”, que consiste na neutralização dos aspectos 

originais para a adoção de atributos da categoria na qual a expressão se encaixa. 

Além disso, o plural dos pronomes pessoais pode indicar, segundo Lopes (1999), três 

categorias distintas. A primeira está associada à referência a seres que ocupam o mesmo lugar na 

interação e por isso são de mesma natureza. É o caso do pronome “vocês” quando indica vários 

interlocutores presentes na cena comunicativa. Em segundo lugar, apresenta-se a referência a dois 

ou mais seres que ocupam lugares diferentes na interação. Pode-se citar como exemplo o “nós” 

representando “eu” + “você(s)” ou “eu” + “ele(s)”. E, por último, temos a referência indeterminada 

que, por englobar referentes distintos, torna o pronome difuso e genérico. 
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1.2. Pesquisas sociolinguísticas 

 

Sob a perspectiva da sociolinguística, a expressão pronominalizada  “a gente” foi analisada 

sob a ótica da  variação que estabelece com o pronome “nós”. Omena (1996) investigou a 

alternância entre “nós” e “a gente”, analisando uma amostra da fala de 48 informantes cariocas 

pertencentes ao banco de dados do Projeto Censo Linguístico do Rio de Janeiro. A pesquisa traz 

resultados que caracterizam a variação “nós”/“a gente”, levando em conta  contextos de uso da 

expressão “a gente” em função sintática de sujeito e em estruturas que atendem às regras de 

concordância verbal.  

Nos dados analisados, verificou-se que a variável idade permitiu maior alternância no uso 

“nós”/“a gente”. Os falantes mais novos usam mais frequentemente “a gente”, o que se revela como 

um forte indicativo, segunda a teoria sociolinguística, de um processo de mudança linguística em 

curso. A pesquisa identificou também que este uso se intensificou principalmente a partir de 1960. 

Quanto à escolarização, falantes adultos, com ou sem contato com a escola, utilizaram mais a forma 

“a gente”, principalmente os jovens estudantes de ensino médio. Com relação às variáveis renda e 

mídia, os dados indicaram que falantes bem posicionados financeiramente e mais expostos à mídia 

tendem a usar o pronome “nós” em detrimento da expressão “a gente”.  

Em outro estudo variacionista que investigou a escolha por uma das formas pronominais para 

referenciar a 1ª pessoa do plural, Lopes (2004) verificou que a substituição de “nós” por “a gente” 

está se efetivando progressivamente nos últimos 30 anos entre os falantes considerados cultos e 

não-cultos da cidade do Rio de Janeiro. Os dados coletados na amostra NURC nos anos 70 

mostravam uso de “nós” superior à forma inovadora, diferentemente do que se constatou em dados 

mais recentes referentes aos anos 90, com informantes diferentes, que apontaram para uma 

aceleração na implantação da substituição de “nós” por “a gente” na fala carioca.  

Dentre os fatores linguísticos atuantes no processo de substituição da forma “nós” pela forma 

“a gente”, Lopes (2004) destaca o Princípio da Saliência Fônica que prevê a manutenção da 
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oposição entre as formas “nós” e “a gente” enquanto existir, entre elas, uma diferenciação fônica 

acentuada nas formas verbais que as acompanham. Por outro lado, quando essa distinção for menor, 

haverá uma tendência a se neutralizar a oposição e prevalecer o uso de apenas uma das formas. A 

hipótese é a de que, nos níveis de menor saliência fônica, o uso de “a gente” tende a prevalecer; 

diferentemente, quando houver maior saliência fônica entre as formas verbais (“somos” x “é”), a 

ocorrência de “a gente” será menos provável. 

Outro fator que indica uma diferença no uso de “nós” e “a gente” é o aspecto mais ou menos 

determinado do referente. Segundo Lopes (2004), há leituras interpretativas diversas que vão desde 

a determinação precisa dos referentes como em “eu” + você” ou “eu + “ele”, até um grau mais 

elevado de generalização como em “eu” + “todo mundo” ou “eu” + “qualquer um”. Estudos 

sincrônicos em Omena (1986) e Lopes (1993) já demonstraram que há uma distinção no uso de 

“nós” e “a gente” em relação à referência mais específica ou mais genérica. Em geral, constatou-se 

que o falante faz uso preferencialmente de “nós” quando pretende se referir a ele mesmo e ao seu 

interlocutor ou a outras pessoas que não estão interagindo diretamente com ele. Todavia, quando o 

falante amplia a referência, indeterminando-a, há maior favorecimento do uso do “a gente”.  

Como já mencionado, a análise dos dados da amostra NURC-RJ entre os anos 70 e 90 

confirmou a hipótese postulada anteriormente, já que se verificaram altos índices percentuais para o 

uso indeterminado do “a gente” e índices mais baixos para a ocorrência da mesma forma em 

referência mais específica. Por outro lado, Lopes (2004) destaca que os resultados de Omena (2003) 

na amostra 2000 indicam que o uso do “a gente” nos contextos de referência mais ou menos 

determinada tornou-se indiscriminada, o que aponta, neste caso, para um comportamento linguístico 

instável da comunidade carioca de uma década para outra. Com isso, conclui-se que tais resultados 

sugerem um uso ampliado da forma “a gente”, nos mais diversos contextos, como forma quase 

obrigatória. 

Muitos estudos sobre a alternância entre “nós” e “a gente” têm sido desenvolvidos em 

algumas regiões do Brasil com o objetivo de investigar a variação do uso de tais formas linguísticas. 
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De maneira geral, os estudos corroboram os achados nas pesquisas sociolinguísticas desenvolvidas 

por Omena (1986, 1996) e Lopes (1993, 2004). Por exemplo, Omena (1986) e Lopes (1993) 

constataram que a forma “a gente” prevalece nos contextos cujas referências se encontram 

indeterminadas. Essa característica também se mostrou relevante em análises variacionistas das 

falas coletadas nas cidades de São Bento do Sul (Tamanine, 2002), São Luís do Maranhão (Ramos, 

Bezerra e Rocha, 2009) e Teresina (Costa, 2010).  

 Com relação à faixa etária, os dados de Omena (1996) apontaram para o uso do “a gente” 

mais comum entre os jovens, evidenciando um processo de mudança em progresso. Outras 

pesquisas (Tamanine, 2002; Zilles, 2007 e Ramos, Bezerra e Rocha, 2009) também mostraram que 

esta é uma mudança liderada, principalmente, por jovens, o que reforçou a ideia de um processo em 

curso. 

Assim como Lopes (2004), a pesquisa de Zilles (2007) com informantes naturais de Porto 

Alegre apontou para um crescimento acelerado na preferência pela forma “a gente” entre as décadas 

de 70 e 90. 

Neste contexto, faz-se importante destacar que os resultados apresentados revelaram uma 

característica da forma “a gente” bastante frequente também nos dados coletados para esta pesquisa: 

a referência genérica. Verificou-se, com isso, que a indicação dêitica menos específica de caráter 

genérico tem se mostrado recorrente na maioria das pesquisas envolvendo a expressão “a gente”. 

 

1.3. Reflexões para a abordagem cognitivista 

 

 As pesquisas sobre a expressão “a gente” abordadas nas seções precedentes deixam em 

aberto algumas questões, permitindo reflexões que podem ser relevantes para uma abordagem 

cognitivista do fenômeno, nos moldes propostos no presente trabalho. 

 Em primeiro lugar, os principais processos associados à gramaticalização – dessemantização 

e decategorização – podem ser reinterpretados, à luz da Linguística Cognitiva, como importantes 
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indícios de que a natureza pronominal da expressão “a gente” reflete um pareamento único entre 

suas estruturas fonológica e semântica. Com base na Gramática Cognitiva (Langacker, 1987, 1991), 

a dessemantização pode ser descrita como reestruturação semântica do frame associado à 

expressão; nesse sentido, não há perda semântica, e sim reorganização do conjunto de 

conhecimentos associados ao termo. Do mesmo modo, a decategorização pode ser entendida como 

intimamente associada à reestruturação semântica, dada a hipótese de inter-relação entre forma e 

significado.   

 No que se refere às pesquisas sociolinguísticas, deve-se ressaltar que a análise da expressão 

“a gente” é sempre estabelecida em contraste com a forma equivalente “nós”, dado o caráter 

variacionista dessas investigações. Mesmo que a análise da variação não seja o foco do presente 

trabalho, tais estudos apresentam achados importantes em relação à semântica da expressão “a 

gente”, que ressaltam o caráter mais indeterminado ou genérico dessa expressão (em oposição à 

natureza mais determinada observada na semântica do pronome “nós”). 

 Do ponto de vista da Linguística Cognitiva, a proposta de que a expressão “a gente” está 

associada a usos mais indeterminados ou genéricos requer explicações adicionais. A teoria fornece 

instrumental teórico adequado para o detalhamento da semântica da expressão, permitindo que se 

expliquem os processos de construção do significado nos usos mais específicos (que, embora menos 

frequentes, também ocorrem) e nos usos mais genéricos e indeterminados.  Como será defendido 

mais adiante, as noções de categorização radial e mesclagem conceptual permitirão o refinamento 

da análise semântico-pragmática da expressão. 
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CAPÍTULO 2 

Pressupostos teóricos 

 

A pesquisa adota como base teórica os estudos cognitivistas sobre categorização (Rosch, 

1975) e Modelo Cognitivo Idealizado (Lakoff, 1987). As considerações de Langacker (2006) para a 

construção do significado também são abordadas. Além disso, apresentamos o referencial da Teoria 

dos Espaços Mentais (Fauconnier 1994, 1997), com ênfase na noção de mesclagem conceptual e de 

relações vitais (Fauconnier e Turner, 2002). 

 

2.1. Categorização 

 

 A Linguística Cognitiva apresenta-se como uma abordagem da linguagem vista como 

instrumento do desenvolvimento do conhecimento sociocultural do homem no mundo. Com base 

nessa visão cognitivista, entende-se que a linguagem e suas estruturas não constituem entidades 

autônomas, mas sim manifestações de capacidades cognitivas gerais, de princípios de 

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

seja, a linguagem é considerada uma parte da cognição que interage com outros sistemas cognitivos 

tais como percepção, atenção, memória, raciocínio etc.  

A investigação cognitiva da linguagem tem possibilitado a descoberta de várias estruturas 

conceptuais e pré-conceptuais como modelos cognitivos idealizados, metáforas e metonímias 

conceptuais, protótipos e esquemas imagéticos. Os estudos em Linguística Cognitiva destacam-se 

pela importância destinada à análise linguística de aspectos semânticos relacionados à construção 

do significado pela linguagem. Além disso, as pesquisas em LC buscam demonstrar a natureza 

enciclopédica - que está intimamente associada ao conhecimento de mundo e é uma consequência 

natural da função categorizadora da linguagem - e a natureza perspectivizante da significação 

linguística - que diz respeito ao processo de categorização, não como reflexo objetivo da realidade, 
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mas como uma construção interpretativa e perspectivadora da significação linguística (Geeraerts, 

1995). 

O processo de categorização está envolvido diretamente com questões essenciais à 

investigação da linguagem, pois constitui uma das capacidades cognitivas fundamentais 

relacionadas a mecanismos conceptuais de identificação, classificação e nomeação de entidades 

linguísticas e extra-linguísticas, aparentemente distintas, como membros de uma mesma categoria. 

Todo nosso conhecimento de mundo se encontra categorizado em classes específicas que reúnem 

informações identificadoras sobre determinados tipos de objetos, de atividades ou de qualidades. 

Podemos nomear as categorias, sem que para isso seus componentes apresentem características 

idênticas. Por exemplo, chamamos “mobília” todo e qualquer objeto usado para compor cenários; 

com isso, fazem parte desse conjunto objetos bastante diversificados como sofás, poltronas, mesas, 

cadeiras, camas, armários, porta-retratos, vasos de planta etc. Dentro da categoria “mobília”, esses 

objetos são organizados e compartilham parcialmente características afins com os outros membros 

da mesma categoria.  

As estratégias de categorização estão diretamente ligadas à capacidade de memória humana. 

Agrupamos objetos em categorias para falarmos do mundo, visto que não é possível criar um 

número infinito de categorias para cada um dos objetos relacionados. Isso promoveria uma 

sobrecarga de processamento e armazenamento de informações na cognição, impedindo seu 

funcionamento adequado. 

Segundo o modelo clássico de categorização, as categorias são organizadas com base no 

conceito de que, para pertencer a uma categoria, um dado elemento deve possuir um conjunto rígido 

de características essenciais e suficientes. Portanto, para que um animal seja considerado uma ave, 

esse deve apresentar todas as características típicas de uma ave como condição necessária e 

suficiente para sua aceitação no grupo. Nestes termos, além das gaivotas, pardais também seriam 

considerados membros da categoria “ave”, ao passo que os pinguins teriam que ser excluídos da 
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categoria, por possuírem asas atrofiadas destinadas à locomoção na água e uma espécie de pelo no 

lugar de penas.  

O modelo de categorização que se opõe à concepção aristotélica assume que os membros de 

uma categoria se subdividem em exemplares melhores e mais emblemáticos e outros mais 

periféricos.  

Wittgenstein (1958) já havia apontado para uma insuficiência na definição de traços 

necessários e suficientes. Por exemplo, no significado da palavra game (“jogo”), o autor 

demonstrou que qualquer traço eleito para a definição da categoria de game não estaria associado a 

todos os seus membros. Isto é, características pertencentes à definição da maioria dos jogos, como 

“atividade coletiva” e “competitividade”, não estão presentes no jogo de peteca, pois esse não exige 

necessariamente uma competição. Na verdade, determinadas atividades são consideradas game, 

mesmo não mantendo todos os atributos da categoria, mas apenas uma ou outra característica. 

Wittgenstein ilustra essa concepção a partir do conceito de similaridades parciais que utiliza a 

metáfora relacionada às semelhanças familiares (“family resemblances”). De acordo com esse 

conceito, membros de uma categoria apresentam relações de semelhança tais quais se observam 

entre os membros de uma família; esse paralelo nos remete à ideia de categoria como um conjunto 

de elementos que compartilham alguns, mas não todos os traços definidores da categorial em geral. 

É o que ocorre entre as pessoas de uma família; elas apresentam semelhanças que as identificam 

como pertencentes a essa família (estatura, cor de pele, forma do rosto, cor dos olhos etc), mas 

apresentam também características individuais distintas. 

O estudo sobre o termo inglês bachelor (“solteirão”), realizado por Fillmore (1975), revelou 

uma incompatibilidade teórica na tentativa de descrever o significado da palavra por meio do 

sistema de traços. Segundo o autor, na decomposição do item lexical, o conjunto de traços 

[macho+], [adulto+] e [casado-] não é suficiente para se definir a significação do item, pois os 

critérios adotados não são adequados na descrição de indivíduos que não se encaixam no contexto 

significativo da palavra. Por exemplo, indivíduos como o Papa e o personagem Tarzan não podem 



 

 

28 

 

ser definidos por esses traços e, portanto, não se encaixam na categoria bachelor. Na verdade, a 

definição do termo requer consulta a um domínio cognitivo específico, relacionado ao conceito de 

frame (a ser esclarecido mais adiante). Esse domínio é o responsável por reunir conhecimento 

compartilhado ligado às expectativas socioculturais sobre a idade apropriada para o casamento. 

A busca pelo entendimento do processo de categorização motivou também pesquisas em 

antropologia lideradas por Berlin e Kay (1969). Os autores investigaram os processos cognitivos 

envolvidos na nomeação de cores em diferentes línguas. Para isso, partiram com o objetivo de 

refutar a hipótese relativista de que línguas diferentes recortam a realidade de maneira também 

diferente. Essa visão fora reforçada por estudos antropológicos anteriores que identificaram intensa 

diferenciação na nomeação das cores entre uma língua e outra. Berlin e Kay descobriram que o 

espectro cromático é estruturado por um conjunto de pontos de referência para orientação nomeados 

cores focais. Também concluíram que as cores focais não eram compartilhadas apenas por falantes 

de uma mesma língua, mas também eram frequentes nas diferentes línguas. Com isso, comprovou-

se que a categorização das cores não é arbitrária, pois se encontra baseada em pontos centrais 

compartilhados universalmente. 

 Com o objetivo de explorar a base psicológica das cores focais, as pesquisas iniciadas por 

Eleanor Rosch
2
, no âmbito da Psicologia Linguística, investigaram se as cores focais partiam da 

linguagem ou da cognição pré-linguística. Verificou-se, então, que as cores focais pareciam ter 

saliência cognitiva particular provavelmente de forma independente da linguagem, além de 

parecerem refletir certos aspectos fisiológicos dos mecanismos perceptuais do ser humano. Rosch 

procurou analisar a validade desses resultados, explorando a noção de protótipo (foco) em outras 

categorias. A autora demonstrou que todos os elementos analisados são organizados em termos de 

categorias prototípicas cujos limites não são nítidos, revelando, assim, efeitos prototípicos dentro de 

uma mesma categoria. 

                                                 
2
 Os trabalhos iniciais de Eleanor Rosch relacionados à categorização das cores foram publicados com o sobrenome 

Heider. As referências desses trabalhos são Heider (1971), Heider (1972) e Heider e Oliver (1972). 
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Rosch (1973, 1978) propõe a noção de categorias radiais para justificar a existência de 

membros intermediários organizados em termos de uma escala de prototipicidade entre o núcleo 

prototípico e as fronteiras categoriais. Portanto, a organização categorial, segundo Rosch, deve 

abarcar desde representantes mais centrais, com suficiente similaridade ao protótipo, até 

representantes mais periféricos, que constituem efeitos do protótipo e compartilham alguns traços 

com o núcleo da categoria.  

A respeito do processo de categorização, Ferrari (2011: 38, 39) sugere, com base nos achados 

de Rosch e Labov, algumas conclusões fundamentais: 

 

 Categorias não representam divisões arbitrárias de conhecimento no mundo, mas surgem 

baseadas em capacidades cognitivas da mente humana. 

 Categorias de cores, formas, mas também organismos e objetos concretos são ancorados 

em protótipos conceptualmente salientes, que desempenham papel crucial na formação dessas 

categorias.
3
 

 As fronteiras das categorias cognitivas são imprecisas, de modo que categorias vizinhas 

não são separadas por limites rígidos, mas há uma zona de intersecção. 

 

Os achados sobre categorias radiais influenciaram uma série de pesquisas que passaram a 

defender a radialidade das categorias linguísticas, como demonstram estudos clássicos sobre a 

semântica da preposição “over” (Brugman e Lakoff, 1988) e sobre a rede de construções com 

“there” em inglês (Lakoff, 1987).  

No que se refere aos dêiticos, Marmaridou (2000) demonstrou que expressões dêiticas em 

inglês apresentam natureza polissêmica e estrutura semântica radial, organizada a partir de um 

                                                 
3
 Conforme Ferrari (2011), o fato de alguns exemplares serem considerados mais próximos ao protótipo e, por isso, 

avaliados como melhores exemplares da categoria não traduz necessariamente maior frequência desses exemplares, já 

que, mesmo aqueles cujas ocorrências são mais raras, podem também se posicionar mais próximos ao protótipo da 

categoria que os itens mais frequentes. Rosch (1975) demonstrou que as pessoas reconhecem com maior facilidade 

como membros da categoria “mobília” itens como “divã”, “escrivaninha” e “baú” que itens mais frequentemente usados 

como “refrigerador”. 
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Modelo Cognitivo Idealizado (MCI) referente ao ato de “apontar”.  Assim, os membros prototípicos 

ou centrais apresentam todos os traços característicos desse modelo, enquanto os membros não-

centrais exibem apenas algumas características herdadas do centro, e possuem traços menos 

evidentes de pertencimento à categoria.    

A proposta de Marmaridou (2000) demonstrou que a noção de MCI é essencial para o 

tratamento da polissemia dos dêiticos. Esse conceito, proposto por Lakoff (1987), será abordado na 

próxima seção. 

 

2.2. Modelos Cognitivos Idealizados 

 

Em The way we think, Fauconnier e Turner (2002) defendem que a forma não é uma 

substância e a base do significado está nas operações cognitivas de identidade, integração e 

imaginação. Os autores utilizam o argumento do mito de Aquiles e os troianos para ilustrar essa 

concepção de significado. No mito, os troianos acreditavam que a força de Aquiles estava na 

armadura utilizada por ele; no entanto, quando perceberam que Pátrocos, portando a armadura, não 

demonstrava a mesma habilidade e força, concluíram que não havia nada de especial com a 

vestimenta de ferro; a armadura não detinha a força, mas sim Aquiles. Com isso, puderam vencer o 

combate contra Pátrocos, mesmo ele estando paramentado com a armadura de Aquiles. É possível, 

a partir desse mito, discutir o valor destinado à forma em detrimento da competência cognitiva 

humana. Questiona-se, com isso, a primazia atribuída à forma em algumas teorias linguísticas 

tradicionais. Assim como acreditavam os troianos que o poder de Aquiles estava em sua armadura, 

muitos estudos formais defendem que a forma carrega o significado. Na verdade, do ponto de vista 

da Linguística Cognitiva, existem operações gerais - que permeiam todos os níveis da cognição – 

direcionadas à construção contextualizada do significado. Nos termos de Fauconnier (1997: 1), “a 

linguagem visível é a ponta do iceberg da construção invisível do significado que tem lugar 

enquanto falamos e pensamos”. 
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A cognição é responsável por diversos processos de enriquecimento e articulação do intelecto 

humano. A criatividade é favorecida por esses processos que possibilitam o estabelecimento de 

relações, associações, construção de conceitos etc. Os estudos a respeito da cognição e da interação 

comunicativa nos remetem ao conceito de frame (Fillmore, 1975, 1977, 1982 e 1985) que indica 

uma espécie de recorte conceptual de informações relevantes para as situações de interação 

comunicativa.  

O conceito de frame enfoca um sistema estruturado de conhecimento, armazenado na 

memória de longo prazo e organizado a partir da esquematização da experiência humana. Na 

interpretação de determinada palavra, o frame fornece a base motivadora dos processos 

representados nessa palavra. O autor exemplifica com o acionamento do frame de cena comercial 

como base semântica para a interpretação de palavras como “comprar”, “vender”, “pagar”, “gastar”, 

“custar” e “cobrar”.  

Outro exemplo discutido por Fillmore (1982) é a expressão “fim de semana”. De acordo com 

o autor, para entendermos a expressão, acionamos o frame de calendário cíclico estabelecido a 

partir da sucessão de dias e noites e de convenções culturais responsáveis pela divisão dos dias da 

semana em dias de trabalho e de descanso. A partir dessa base conceptual, é possível compreender 

que se trata de dois dias de descanso – o sétimo de uma semana e o primeiro de outra – e não 

propriamente os dois últimos de uma mesma semana, como se poderia imaginar numa leitura literal 

da expressão. 

Lakoff (1987), associando a noção de frame ao processo de categorização, argumenta que a 

mente humana é caracterizada e organizada por estruturas de conhecimento formadas pela 

exposição sociocultural do homem no mundo. De acordo com essa proposta, todo nosso 

conhecimento de mundo é armazenado em estruturas mentais permanentes denominadas Modelos 

Cognitivos Idealizados (MCIs). A visão lakoffiniana parte do aparato teórico desenvolvido no seio 

da antropologia e da psicologia cognitiva sobre categorização. Lakoff, então, busca mostrar, através 

da descrição de estudos variados, que categorias não são estanques, como propunha o modelo 
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clássico e objetivista, mas apresentam limites bastante flexíveis tais como os que foram 

demonstrados por Rosch sobre a organização categorial e os efeitos prototípicos. 

Assim, adotando o conceito de categoria cognitiva e negando a visão clássica de que o 

significado reflete objetivamente as verdades existentes no mundo, Lakoff propõe que MCIs 

constituem um conjunto complexo de frames inter-relacionados. Tais estruturas também franqueiam 

a criação de categorias e o estabelecimento de relações/conexões entre elas. Por isso, são os MCIs 

os responsáveis por sustentar operações que caracterizam o raciocínio humano. 

 Tais estruturas são modelos porque atuam como representações estáveis de informações 

organizadas semanticamente na cognição. São também fruto de idealizações culturais ou 

subculturais, portanto modelos idealizados de conhecimento, já que nem sempre provêm da 

experiência direta do indivíduo e, por isso, não precisam se ajustar perfeitamente à realidade do 

mundo. Por serem convencionalizados e compartilhados numa comunidade, os MCIs possibilitam 

que, na interação, falantes assumam domínios como conhecidos por seus ouvintes, permitindo 

assim que muitas informações possam ficar implícitas. Portanto, tais modelos são resultantes da 

atividade humana, determinados cognitivo e experiencialmente, e revelam a capacidade humana de 

categorizar semanticamente o mundo. 

Analisando a construção “Este rapaz é estranho, não gosta de futebol.”, percebe-se que o 

falante acionou um modelo de conhecimento idealizado socialmente em que todo homem é um 

apreciador de futebol. Ao construir esse enunciado, o falante considera que seu ouvinte compartilha 

das informações implícitas que permeiam o discurso.  

Um exemplo clássico muito usado para ilustrar a noção de MCI diz respeito ao entendimento 

de uma comunidade sobre o universo feminino. Para tal, o conhecimento de mundo relaciona a 

mulher aos conceitos de “mãe”, “dona-de-casa”, “mulher que trabalha fora”, “sensibilidade”, 

“vaidade” etc. Assim, a categoria mulher é definida por um MCI que se organiza conceptualmente, 

tendo um protótipo que pode ser diferente para comunidades linguísticas distintas. Por exemplo, à 

mulher prototípica na religião muçulmana não é permitido seguir uma carreira profissional. Por 
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outro lado, há mulheres que têm uma profissão e trabalham fora de casa; essas também compõem a 

categoria como um membro menos prototípico.  

 Os exemplos discutidos por Fillmore (frame) e Lakoff (MCI) remetem a uma categoria 

conceptual relacionada ao MCI proposicional. Além desse, Lakoff propõe também outros três tipos: 

 

 Esquemas imagéticos: configuram esquemas de imagem que podem fundamentar a 

estrutura conceptual dos MCIs. Nossa concepção de espaço é estruturada, frequentemente, com 

base nos esquemas imagéticos de contêiner, parte-todo, frente-trás, cima-baixo etc. 

 

 Projeções metafóricas: partindo de um modelo proposicional ou de um esquema imagético, 

são projeções de um domínio para uma estrutura correspondente em outro domínio. O entendimento 

que temos de “vírus” de computador é estruturado pelo MCI de doenças humanas (Fauconnier, 

1997) como no exemplo “Todos esses arquivos estão contaminados por vírus.”. 

 

 Projeções metonímicas: estabelece uma função entre um elemento de um modelo 

proposicional ou imagético e outro elemento. Por exemplo, pode-se substituir o objeto pelo usuário 

como na sentença “Os ônibus estão em greve.”. 

 

Segundo Lakoff, sem a capacidade de categorizar, nós não poderíamos atuar nem no mundo 

físico, nem no mundo social e intelectual. Os conceitos apresentados evidenciam nossa dependência 

do processo de categorização para interagir no mundo e com o mundo; isso porque a compreensão 

que temos do mundo está diretamente ligada às nossas experiências sociais. A organização 

conceptual em categorias, partindo de uma escala de prototipicidade, torna o pensamento criativo e 

possibilita a interpretação de frases usadas corriqueiramente  
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2.3. Construção do significado  

 

Do ponto de vista da Linguística Cognitiva, não existe separação entre os planos do léxico, da 

morfologia e da sintaxe; todos cooperam num continuum para a construção do significado. Tudo na 

língua é simbólico; o binômio significante e significado não pode ser separado. Para Langacker 

(2006), as experiências sensorial, sinestésica, emocional e o reconhecimento dos contextos são 

passíveis de conceptualização, isto é, de caracterização e categorização pela cognição humana. O 

falante está o tempo todo categorizando e construindo significado para o linguístico, o social e o 

cultural. 

De acordo com a proposta de Langacker (1987, 1991), a linguagem não é autônoma em 

relação aos outros sistemas cognitivos, e as estruturas gramaticais são inerentemente simbólicas, 

oferecendo a estruturação e a simbolização convencional do conteúdo conceptual e representando 

apenas uma parte de todo conteúdo que se efetiva a partir da perspectiva do falante.  

Com isso, têm-se como generalizações teóricas: 

 

(i) O significado está intimamente associado à conceptualização. 

(ii) O significado das estruturas linguísticas é motivado por processos cognitivos gerais. 

(iii) Os objetivos comunicativos permitem a escolha de construções distintas que indicam a 

subjetividade do falante. 

(iv) O ponto de vista (físico ou mental) adotado pelos interlocutores também contribui para a 

construção do significado numa interação comunicativa.  

 

Seria demasiadamente simplório tratar do significado das palavras sem mencionar uma rede 

de significados ou categorização semântica. O significado pode ser conceptualizado a partir do 

acesso a domínios cognitivos diferentes. Além desses domínios diferentes, o significado também 

pode ser conceptualizado a partir do recorte (frame) em um ou em vários domínios.  
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Sendo assim, as palavras apontam para além do que vem expresso na forma linguística, 

perfilando uma determinada região num determinado domínio. Ou seja, as palavras indicam o(s) 

aspecto(s) mais proeminente(s) em uma base conceptual mais ampla. Por exemplo, para se construir 

o significado de hipotenusa, é preciso ter a noção mais ampla do que seja um triângulo retângulo, 

perfilando-se o lado oposto ao ângulo reto. 

Langacker (2006) destaca que habilidades cognitivas como as sensações e as percepções 

visual, auditiva, olfativa, gustativa, dentre outras, são a base de toda conceptualização da cognição 

humana.  

Portanto, significados são estruturas dinâmicas que emergem na semiose de processos 

cognitivos diversos. Com isso, evidencia-se uma vasta rede na qual graus de entrincheiramento, 

níveis diferentes de abstração, mudança de perspectiva e de seleção da atenção ocorrem, formando 

um processo ímpar, cuja construção se dá online. 

O modelo de análise de conceptualização proposto por Langacker (2006) valoriza o aspecto 

visual na construção de significado para as formas linguísticas e o caráter simbólico da linguagem. 

São consideradas fundamentais na descrição de uma cena comunicativa as noções de campo visual, 

relação de figura e fundo, ponto de vista, foco e compartilhamento de atenção. Esses componentes 

da percepção visual oferecem importante direcionamento na investigação dos processos cognitivos. 

Para Langacker, tais processos acontecem de forma análoga na conceptualização do mundo. A 

construção do significado subentende a construção de uma perspectiva, isto é, de uma maneira 

particular de perceber e conceptualizar o mundo. É o falante o espectador na própria cena 

comunicativa da qual participa, colocando-se numa posição estratégica em que o objetivo 

comunicativo é o seu foco de atenção. Portanto, esse falante pode, sob a pretensão de atender aos 

seus anseios comunicativos, construir usos linguísticos mais ou menos convencionais. A pragmática 

determina suas escolhas linguísticas, e o sentido se constrói no momento da interação, tendo como 

parceiro o contexto. Logo, em função das mudanças de perspectivação, o significado de uma 
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expressão é construído de acordo com o ponto de vista, compartilhado total ou parcialmente pelos 

interlocutores. 

O modelo langackeriano oferece mais uma oportunidade de se explicar o processo de 

construção de significado de expressões linguísticas em contextos de uso da língua. Tal estudo 

motivou indagações do tipo: de que maneira ouvintes constroem significação para formas dêiticas 

afastadas do núcleo da categoria? Como explicar tal fenômeno, senão por uma teoria cognitiva que 

privilegia a análise da linguagem a partir do uso que os falantes fazem dela? 

 

2.4.  Teoria dos Espaços Mentais 

 

A Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier, 1994, 1997), como uma importante vertente da 

Linguística Cognitiva, explica a natureza de alguns fenômenos linguísticos através da relação que 

estabelece entre gramática e cognição. Neste sentido, a teoria assume o desafio de descrever 

mecanismos e operações cognitivas com base na experiência linguística e de mostrar que dados 

linguísticos podem revelar aspectos de representação mental de alto nível.  

Postula-se, portanto, à luz da Linguística Cognitiva, que MCIs, ao mesmo tempo em que são 

responsáveis pela categorização do conhecimento adquirido, apoiam espaços mentais que emergem 

a partir do acesso às suas informações. À medida que pensamento e fala progridem, espaços 

mentais são criados para promover a significação. São, portanto, estruturas transitórias responsáveis 

pela projeção das informações, pinçadas dos domínios estáveis (MCIs), funcionando como arquivos 

provisórios de organização do pensamento em linguagem. Isto é, são domínios que possibilitam a 

sintonia entre participantes do discurso, fornecendo-lhes pistas semânticas sobre a área de sentido 

ativada na cognição. 

A respeito da Teoria dos Espaços Mentais, Fauconnier (1994, 1997) propõe que espaços 

mentais são domínios conceptuais que contêm representações parciais de entidades e relações em 

um cenário percebido, imaginado ou lembrado. Dessa forma, o espaço que ancora o discurso na 
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situação comunicativa imediata (falante, ouvinte(s), lugar e momento da interação) é chamado 

Espaço Base. É a partir dessa base que outros espaços são normalmente criados para alocar 

informações que extrapolam o contexto imediato. Isso acontece porque falamos de passado e do 

futuro, de lugares distantes, de hipóteses, de arte e de literatura e também de cenários que só 

existem em nossa imaginação. 

A noção de espaços mentais também sugere uma explicação para fenômenos relacionados à 

cognição e à linguagem que, até os anos 70, eram analisados somente pela perspectiva da semântica 

lógica. Neste sentido, o conceito de projeção ou correspondência (mapping) entre elementos e 

relações em diferentes espaços ganha importância fundamental para a teoria cognitivista. De uma 

forma geral, a associação entre dois espaços está pautada na ideia de que elementos alocados em 

espaços mentais distintos podem estabelecer contrapartes. O conceito de correspondência está 

intimamente relacionado à noção de Função Pragmática a ao Princípio de Identidade. 

Numberg (1978), no que diz respeito aos estudos sobre a referência, propôs a existência de 

conexões automáticas - intrínsecas ou naturais - verificadas de maneira diversificada nas diferentes 

culturas. Tais conexões evidenciam o uso recorrente de funções pragmáticas que permitem o uso 

substitutivo e também o uso descritivo de uma entidade por outra. A noção de Função Pragmática 

tem como norteador o Princípio de Identidade, que postula o seguinte: 

 

“Se dois objetos, a e b, estão ligados por uma função pragmática F(b = F(a)), uma descrição 

de a pode ser usada para identificar sua contraparte b.” 
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Por exemplo, uma função F1 liga os escritores aos livros como na ilustração abaixo. 

 

 

 

Figura 1 – Representação referente a F1. 

 

Se determinarmos que a = Machado de Assis, b = F1 (a) = os livros escritos por Machado, o 

Princípio da Identificação permite que (1) tenha o mesmo significado de (2): 

 

(1) Machado de Assis está na estante à esquerda. 

(2) Os livros escritos por Machado de Assis estão na estante à esquerda. 

 

A descrição de uma pessoa no exemplo (1), no caso Machado de Assis, identifica um objeto 

b, ou seja, a coleção de livros. No entanto, pode-se interpretar (1) de outra maneira, se 

estabelecermos outras funções pragmáticas como aquelas entre pessoas e representações, pessoas e 

corpos, pessoas e nomes de pessoas (ou seja, palavras). 
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Ainda sobre a sentença (1), poderíamos construir significados diversos tais como: a referência 

indica uma imagem representativa de Machado, ou o corpo de Machado estaria na estante, ou ainda 

uma placa com o nome “Machado de Assis” estaria na estante etc. 

Na análise do conceito de funções pragmáticas, destaca-se a sentença de Jackendoff (1975) 

“No quadro, a menina de olhos verdes tem olhos azuis.”
4
. A interpretação da sentença é possível e 

não provoca incompreensão porque as expressões têm referência em espaços mentais diferentes; um 

novo domínio é aberto pela expressão “No quadro”. Sentenças desse tipo colocam dificuldades 

para as análises formais de semântica, pois parecem envolver contradição. Na verdade, o falante 

não tem dificuldade em entender o enunciado, pois o processamento conceptual da sentença garante 

que dois espaços mentais distintos sejam abertos: um referente à expressão “a garota de olhos 

verdes” é o Espaço de Realidade ou Base; e outro relacionado à expressão “a garota de olhos 

azuis” é o Espaço de Representação. Esses espaços se relacionam simultaneamente por meio de 

correspondências analógicas possibilitadas pela função pragmática. É por meio disso que podemos 

interpretar que a “garota de olhos azuis” é uma representação da “garota de olhos verdes”. 

Abaixo, segue uma ilustração para esse processo. 

 

 

Figura 2 - Representação da sentença acima. 

                                                 
4
 Em inglês: “In the picture, the girl with green eyeshas blue eyes”. 
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A expressão “No quadro” é, nos termos de Fauconnier, um construtor de espaço mental 

(space builder). Essas estruturas constituem-se como itens linguísticos que nos permitem abrir 

outros domínios ou recuperar domínios já introduzidos em um discurso. Para esses domínios, 

transportamos, além das referências linguísticas, também nosso ponto de vista.  

Responsáveis pela criação de arquivos provisórios, os construtores de espaços mentais 

fornecem pistas linguísticas constituídas, muitas vezes, por marcadores gramaticais como sintagmas 

preposicionais, morfemas modo-temporais e orações temporais e condicionais. 

Expressões linguísticas que funcionam como construtores de espaços mentais podem criar 

espaços, do ponto de vista semântico, de diversos tipos: geográficos (“naquele país ...”), temporais 

(“na década passada ...”), condicionais (“caso você vença o jogo ...”), contrafactuais (“quem me 

dera se ...”), de representação (“naquela fotografia ...”), de domínio de atividade (“na culinária 

italiana ...”) entre outros. Os espaços criados por expressões que funcionam como construtores de 

espaços mentais constituem domínios alternativos em relação ao Espaço Base (B). Vejamos um 

exemplo: 

 

 (3) No Maranhão, está fazendo frio. 

 

No exemplo (3), o construtor de espaço “No Maranhão” introduz um espaço distinto daquele 

representativo da situação imediata: a base. Este espaço alternativo servirá de moldura referencial 

para a informação a seguir. 
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Figura 3 - Representação da sentença (3). 

 

A figura 3 ilustra o elemento c estabelecido diretamente no Espaço M que indica um contexto 

fora daquele mantido na situação imediata de fala. 

Além da construção de espaços mentais e consequente estabelecimento de correspondências 

entre elementos que fazem parte desses espaços, os processos de construção do significado 

envolvem projeções metafóricas, metonímicas e processos de integração conceptual (mesclagem). 

Assim, entre os espaços, entrecruzam-se elos (links) para a construção de sentidos. Da correlação 

entre domínios cognitivos e espaços mentais, emerge o significado novo, formado, muitas vezes, a 

partir da operação de mesclagem conceptual (blending).  

 

2.4.1. Mesclagem Conceptual 

 

A noção de mesclagem conceptual (Fauconnier e Turner 2002) configura mais uma 

demonstração da imensa criatividade do pensamento humano. A mesclagem surge da integração 
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entre domínios conceptuais distintos, que servem de ponto de partida (inputs) para a criação do 

espaço-mescla, constituído pelas partes herdadas dos inputs. 

Desta forma, todo processo cognitivo de mesclagem conceptual ocorre inicialmente por uma 

projeção interdomínios, na qual se reconhece ou estabelece um tipo de analogia entre elementos dos 

inputs. Em seguida, essa analogia é estruturada em um Esquema Genérico, que reúne os elementos 

compartilhados pelos domínios, permitindo que aconteça o processo de mesclagem conceptual. 

Todo processo culmina no Espaço Mescla, no qual os inputs se projetam total ou parcialmente. 

Passo a passo, o processo se apresenta da seguinte maneira: 

 

1. projeção interdomínios: projeção parcial entre contrapartes dos inputs 1 e 2; ou seja, não é 

necessário que todos os elementos dos inputs sofram projeção para que se forme o Esquema 

Genérico e se torne possível a mescla.  

 

 

 

Figura 4 – Representação da Projeção Interdomínios. 

 

2. esquema genérico: reflete a estrutura e a organização abstrata que há em comum entre os 

inputs, ou seja, aquela que é compartilhada por esses domínios mediante correspondências 

analógicas.  
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Figura 5 – Representação do Esquema Genérico. 

 

3. mescla: os inputs são parcialmente projetados nesse 4° espaço. Pela figura abaixo, é 

possível perceber a projeção de elementos que eram contrapartes ou não; e que elementos dos 

inputs podem ser fundidos em um só elemento na mescla, ou podem ser projetados separadamente. 

 

Figura 6 – Representação da Mescla. 
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4. estrutura emergente: a mescla tem estrutura emergente representada na figura 7 - não dada 

pelos inputs, mas sim formada por contribuição deles - que é construída de três possíveis maneiras: 

 

a) por composição - as relações que ficam disponíveis não necessariamente existiam nos 

domínios anteriormente à mescla; 

b) por completamento - conhecimento em background de frames e modelos cognitivos e 

culturais pode ser passado dos inputs à mescla, ou pode emergir das novas relações que surgem, por 

composição, na mescla; 

c) por elaboração - é possível que haja trabalho cognitivo dentro da mescla, em função da 

nova lógica instaurada. 

  

Figura 7 – Representação da Estrutura Emergente. 
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Para ilustrar o processo de mesclagem conceptual, Fauconnier e Turner (2002), em The way 

we think, utilizam o seguinte exemplo: 

 

(4) Este cirurgião é um açougueiro.  

 

A leitura interpretativa desta frase envolve o acionamento de dois espaços mentais como 

espaços iniciais. Em um há a representação de um cirurgião típico e de seu papel; no outro, há a 

representação de um açougueiro típico e também de seu papel. Entre os espaços, ocorrem 

correspondências analógicas que identificam as contrapartes nos inputs 1 e 2. Nesta associação, o 

cirurgião corresponde ao açougueiro. No Espaço Mescla, projetam-se de forma seletiva alguns 

elementos e relações vindas dos espaços iniciais. Com isso, os papéis de cirurgião e açougueiro são 

projetados como um só elemento no espaço mescla, sendo, portanto, integrados. Daí, um novo 

sentido surge na mescla como estrutura emergente, evidenciando a incompetência do cirurgião por 

ser alguém que não desempenha adequadamente sua profissão, uma vez que executa esta função tal 

como um açougueiro manuseia carnes para consumo. Nos espaços iniciais, nem o cirurgião, nem o 

açougueiro são incompetentes. A ideia de incompetência não está presente nos inputs e, por isso, 

não foi projetada na mescla, mas construída conceptualmente. A incompetência emerge de fato 

somente no “blend” como um significado novo. 

Fauconnier e Turner (2002), para ilustrar o processo de mesclagem, apresentam o exemplo 

intitulado, “Debate com Kant”, em que um professor de filosofia, ao discursar para seus alunos, diz:  

 

(5) “Eu acho que a razão é uma capacidade de autodesenvolvimento. Kant discorda de mim 

nesse ponto. Ele diz que a razão é inata, mas eu respondo que isso é dar a questão como provada, 
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ao que ele se opõe, em “Crítica da Razão Pura”, defendendo que somente ideias inatas têm poder. 

Mas sobre isso eu digo: e a seleção grupal de neurônios? E ele não responde.”
5
 

Este episódio caracteriza, segundo os autores, um processo de mesclagem conceptual, em que 

o filósofo/professor utiliza a fala de outro filósofo (Kant) para estabelecer um diálogo virtual entre 

eles. Esse debate, por reunir interlocutores em momentos distintos, somente é possível no plano 

imaginativo, ou seja, no espaço mental da mescla. A figura abaixo representa todo o processo: 

 

  

Figura 8 – Representação referente ao exemplo (5). 

                                                 
5
 Do original: “I claim that reason is a self-developing capacity. Kant disagrees with me on this point. He says it’s 

innate, but I answer that that’s begging the question, to which he counters, in Critique of Pure Reason, that only innate 

ideas have power. But I say to that, what about neuronal group selection? And he gives no answer.” (Fauconnier, 

1997). 
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Nesse exemplo, há dois inputs: um apresenta o filósofo/professor que pensa e medita sobre 

suas ideias, além de defendê-las expressando-se por meio da fala, em língua inglesa, no ano de 

1995; o outro traz Kant, suas ideias expressas na escrita, em língua alemã, no ano de 1784. Algumas 

informações são comparadas e reunidas num Esquema Genérico. São elas: um pensador/filósofo, 

ideias apresentadas e defendidas, utilização por ambos de um modo de expressão, manifestação 

linguística por meio de um idioma. O Espaço Mescla recebe dos inputs as informações relevantes; 

neste caso, são projetados os filósofos, suas ideias, a língua inglesa e o tempo do discurso do 

filósofo/professor. O fato de Kant estar morto e seu discurso descontextualizado com relação ao do 

professor não é projetado. A mesclagem conceptual desses elementos estabelece o frame de debate, 

que confronta Kant e o filósofo/professor em um embate simultâneo e virtual. O frame de debate 

contribui, por completamento, na estruturação da mescla e traz consigo expressões convencionais de 

seu universo (“discordar”, “responder”, “opor-se”), deixando-as disponíveis para uso na mescla.  

Por fim, cabe ressaltar que a ligação da mescla com seus inputs de origem permanece 

inalterada, de maneira que estruturas e inferências desenvolvidas no novo espaço podem ser 

transportadas de volta aos inputs, evidenciando, assim uma operação simultânea e dinâmica entre os 

quatro espaços envolvidos. 

 

2.4.2. Relações Vitais e Compressão 

 

Fauconnier e Turner (2002), em “The way we think”,  argumentam que a diversidade de 

sentidos resultante da integração conceptual extrapola o princípio básico norteador de todo o 

processo. A integração ou mesclagem conceptual é uma operação mental básica fundamental para a 

singularidade humana no que diz respeito, principalmente, à capacidade criativa. Os autores ainda 

defendem que a realização do processo de mesclagem decorre, muitas vezes, da compressão dos 

sentidos estabelecida por relações vitais; portanto, a compressão é um recurso fundamental para 
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integração conceptual. Assim, entidades acionadas nas redes de espaços mentais podem ser 

comprimidas por relações vitais para a construção de um significado original no espaço mescla.  

Compressão, como um termo em ciência cognitiva, não se refere especificamente à redução 

pura e simples de estruturas conceituais; além disso, não é ao acaso que ativamos espaços mentais, 

promovemos conexões entre eles e criamos espaços de mescla. Na verdade, todo o processo 

cognitivo de criação é fundamental na manipulação semântica de dados gerais; a interpretação passa 

pela compressão dos dados em escala-humana. Isto torna possível processar informações 

diversificadas, pois facilita a percepção global (global insight) dos sentidos no mundo. Ou seja, a 

compreensão conceptual possibilita que significados diversos estejam mais acessíveis ao 

entendimento humano e adaptados ao nosso modo de pensar. Em linhas gerais, a compressão, 

adquirida através do processo cognitivo de mesclagem, “é um dos aspectos mais importantes de 

nossa eficiência, insight e criatividade” (Fauconnier eTurner, 2002:92). 

Como já mencionado, na mesclagem conceptual, a estrutura é projetada seletivamente a partir 

de espaços mentais de partida (inputs) para o espaço mental da mescla, possibilitando o 

desenvolvimento de uma estrutura emergente de onde o significado novo surge. No processo, 

correspondências são estabelecidas entre os inputs e aspectos compartilhados por esses são 

organizados num esquema genérico. O espaço da mescla é oriundo do processo criativo e mantém-

se permanentemente conectado aos espaços de partida; porém, trata-se de uma construção nova e 

autêntica. Todos os espaços podem apresentar modificações em quaisquer etapas na elaboração da 

rede de integração conceptual, já que a construção do significado é dinâmica e não ocorre 

particularmente em nenhum dos espaços; ela surge das conexões e projeções suscitadas durante o 

processo. Algumas relações conceptuais estabelecidas entre domínios e espaços mentais passam por 

compressão antes ou durante a mesclagem. Tais relações são o que os autores intitularam relações 

vitais de Mudança, Identidade, Tempo, Espaço, Causa-Efeito, Parte-Todo, Representação, Papel, 

Analogia, Desanalogia, Propriedade, Similaridade, Categoria, Intencionalidade e Unicidade. 
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Fauconnier e Turner (2002), a fim de ilustrar algumas dessas relações, apresentam uma 

explicação para as operações cognitivas subjacentes ao entendimento do significado construído a 

partir do anúncio a seguir: 

 

 

 

Figura 9 - Imagem retirada de Fauconnier e Turner (2002: 67) 

 

Trata-se de um informe publicitário relacionado à denúncia do sucateamento técnico sofrido 

pelo sistema educacional americano. A propaganda faz um apelo ao público, solicitando apoio 

financeiro para mudar a situação. Esse anúncio mostra três crianças vestidas com roupas de médico 

em uma da sala de cirurgia, olhando para o leitor do anúncio.  O título é uma voz que apresenta os 
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“médicos” para o leitor, que também é o paciente.  A mensagem que o anúncio traz é: “Joey, Katie 

e Todd vão realizar a sua cirurgia bypass.
6
”. No entanto, há de se estranhar o fato de Joey, Katie e 

Todd terem cerca de sete anos de idade e, por isso, não exercerem de fato o ofício. Na verdade, a 

propaganda procura mostrar que as crianças, tendo em vista a formação escolar e profissional atual, 

não seriam bons profissionais da saúde no futuro. Com isso, o público, dependente desses 

profissionais, estaria, neste caso, colocando a própria saúde em risco.  

 Na construção do sentido por mesclagem, frames, domínios conceptuais e espaços mentais 

são acionados.  Os espaços de partida provêm do MCI de educação – no qual estão as 

representações de “Joey”, “Katie” e “Todd” como crianças estudantes de um sistema educacional 

enfraquecido – e do MCI de profissão – em que há as representações de médicos, de pacientes e da 

necessidade de uma boa formação para exercer a medicina.  A partir disso, estabelecem-se 

correspondências mediante ligações inter-espaços (outer-space links). Nesta associação, as crianças 

são conectadas, respectivamente, aos adultos que serão no futuro. No espaço mescla, crianças e 

adultos são projetados e comprimidos num só elemento por relações vitais diferenciadas. Ou seja, 

na mescla, as três crianças, formadas pelas condições precárias das escolas americanas, tornam-se 

médicos responsáveis por salvar vidas, inclusive a do leitor. O significado novo sugere que os 

médicos formados pelo sistema educacional americano não serão profissionais confiáveis. A 

estrutura emergente da mesclagem inclui o significado de medo e ansiedade, que não se encontra 

nos inputs, é fruto da integração de informações vindas dos espaços de partida.  

Toda a gama de informações passa pela compressão em escala-humana de Tempo (presente e 

futuro), de Espaço (escola e centro cirúrgico), de Mudança (crianças passam a médicos), de 

Identidade (crianças são médicos) e de Causa-Efeito (a má-formação gera médicos despreparados). 

Todas essas relações vitais são comprimidas na mescla, gerando como insight global a ideia: “é 

preciso temer o futuro se nada for feito no presente”. 

                                                 
6
 Do original: “Joey, Katie and Todd will be performing your bypass.”  
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Com o objetivo de reunir embasamento teórico para análise nesta pesquisa, consideramos 

importante destacar as relações vitais de Identidade, Papel e Unicidade.  

A relação vital de Identidade é a mais básica de todas, uma vez que, quase sempre, está 

associada à maioria das outras relações, participando de seus processos de compressão. Tal relação 

se apresenta como um recurso não somente de construção, mas também de desconstrução semântica 

na mescla. Portanto, as conexões estabelecidas pela relação de Identidade estão pautadas nas 

semelhanças e dessemelhanças detectadas, objetivamente ou não, entre as entidades relacionadas 

nos espaços de partida.  Isso acontece porque a relação de Identidade é uma tarefa imaginativa da 

cognição humana. Por exemplo, a compressão por Identidade pode ocorrer entre as várias etapas da 

trajetória de vida de uma mesma pessoa (Lula criança retirante, Lula jovem operário, Lula senhor 

em final de mandato). Neste caso, a compressão por Identidade relaciona elementos aparentemente 

distintos em um só. Além da relação de Identidade, outras relações também podem estar presentes 

como as de Tempo, Espaço e Mudança. A Identidade também pode envolver elementos menos 

específicos, em particular, papéis. Na sentença proposta por Fauconnier e Turner (2002: 96), “Na 

França, o presidente é eleito por um prazo de sete anos, enquanto nos Estados Unidos ele é eleito 

por um prazo de quatro anos”
7
, os papéis de presidente são comprimidos em um só elemento, mas 

o pronome anafórico “ele” deve ser identificado separadamente em espaço mental destinado à 

conceptualização do valor correspondente ao governante indicado pelo termo. Entre os papéis de 

presidente, estabelece-se também uma relação de Identidade.  

A relação vital de Papel é onipresente e exige valores respectivos para cada um dos papéis 

desempenhados. Tal relação pode pressupor o estabelecimento de redes de espaços mentais 

analógicas. Entre espaços mentais podem surgir links inter-espaços cuja função é associar papéis e 

valores. Por exemplo, elementos (papéis) dispostos em um input podem encontrar correlação em 

sua contraparte (valores) em outro input. Isso pode ocorrer dentro de um espaço mental ou entre 

espaços. Elementos são papéis ou valores não em sentido absoluto, mas somente em relação a 

                                                 
7
 Do original: “In France, the president is elected for a term of seven years, while in the United States he is elected for 

a term of four years.” 
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outros elementos, isto é, um papel pode instanciar valores variados e vice-versa. É o que ocorre na 

análise do corpus recrutado para esta pesquisa. Ao discursar, o falante é Luiz Inácio Lula da Silva 

(valor) e assume vários papéis (presidente, ex-presidente, retirante, dirigente sindical e outros) que 

atendem às estratégias discursivas e contextuais exigidas na interação. Assim também, o papel de 

presidente pode ser desempenhado por outros políticos que não exclusivamente Lula. 

A compressão por Unicidade ocorre, quase automaticamente, entre os elementos projetados 

na mescla. Portanto, sua importância reside no fato de que muitas relações vitais são comprimidas 

em Unicidade na mescla. Fauconnier e Turner (2002) postulam a existência de um padrão canônico 

na compressão das relações vitais. No espaço mescla, em geral, as compressões envolvem relações 

de Tempo, Espaço, Causa-Efeito e Intencionalidade. A relação vital de Analogia pode ser 

comprimida na mescla em Identidade ou Unicidade. Causa-Efeito pode passar pela compressão de 

Parte-Todo. A Identidade frequentemente é comprimida em Unicidade. Também as relações de 

Representação, Parte-Todo, Causa-Efeito, Categoria e Papel integram-se na compressão por 

Unicidade. 

As relações vitais evidenciam a maneira como conceptualizamos o mundo. Longe de serem 

relações estáticas e regulares, elas se apresentam dinamicamente na construção do significado que é 

sempre novo. Comprimimos informações para processarmos cognitivamente com mais eficiência e 

rapidez a imensidão de possibilidades semânticas que nos povoam rotineiramente.  

Devido à complexidade semântica apresentada, a teoria da mesclagem requer uma 

investigação sistemática e uma explicação detalhada em várias direções e em diferentes contextos 

linguísticos e comunicativos. 
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CAPÍTULO 3 

Dêixis 

 

Neste capítulo, abordaremos o fenômeno da dêixis passando por uma apresentação histórica 

(Benveniste, 1966; Levinson, 2007) até a elucidação dos estudos cognitivistas sobre a dêixis em 

inglês (Rubba, 1996; Marmaridou, 2000) e em português (Ferreira e Ferrari, 2006; Anunciação e 

Ferrari, 2009), desenvolvidos recentemente.  

 

3.1 Uma descrição tradicional da dêixis  

 

Na busca por estabelecer uma teoria da linguagem, Saussure, em seu Curso de Linguística 

Geral (2002), propôs a oposição entre língua e fala que acabou por distanciar a fala do foco 

científico de sua análise e, consequentemente, desconsiderou todas as questões relativas ao sujeito 

falante.  

Com Benveniste (1966), a Linguística pós-saussuriana recuperou um modelo de análise que 

traz em seu escopo a subjetividade como ponto de partida para o estudo da língua. Segundo a 

proposta benvenistiana, num evento comunicativo, o falante se apropria da língua ao definir-se por 

sujeito do seu discurso.  

Uma vez reconhecido o enunciador, a determinação dos demais objetos de referência 

discursiva passa a girar em torno dele, que se torna o responsável por apontar seus interlocutores, 

num espaço e num tempo específicos. Com isso, os elementos dêiticos que emergem numa 

interação comunicativa são estabelecidos tendo o próprio falante como ponto de partida; logo, as 

formas dêiticas são uma maneira de o falante disponibilizar suas marcas de subjetividade em seus 

enunciados.  

Para Benveniste, “eu” e “tu” assumem posições distintas determinadas pela marca de 

subjetividade, mas também apresentam traços comuns que os diferenciam da terceira pessoa “ele”. 
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O “eu” e o “tu” são sempre os participantes da situação, enquanto o “ele” designa qualquer ser ou 

ser nenhum, quando esse não pode ser determinado. Além disso, a primeira e segunda pessoa são 

reversíveis na comunicação – o falante/ “eu” pode tornar-se ouvinte/ “tu” e vice-versa -, ao passo 

que tal processo não se concretiza com a terceira pessoa “ele”, já que esse não é considerado 

participante da situação de comunicação.  

Com relação às indicações de pessoas dêiticas, Benveniste mostra que o fato de se ter formas 

diferentes para o plural da primeira e segunda pessoa revela muita mais que uma simples 

pluralização, como na terceira pessoa “ele”/ “eles”. O que se tem em “nós” e “vós” é uma 

ampliação de referência que aponta para um “eu” e um “tu”. 

Com a abordagem pragmática, a noção de dêixis ganha novas descrições que evidenciam o 

papel do contexto como elemento fundamental para sua constituição semântica. A Pragmática 

destaca-se por respaldar suas investigações numa concepção de dependência contextual do sentido 

discursivo; portanto, o objeto de estudo da Pragmática pressupõe um sujeito atuante num discurso 

contextualmente situado. 

Na descrição proposta por Levinson (2007), a dêixis é um importante mecanismo discursivo 

cuja função se efetiva diante de um contexto. Portanto, faz-se necessária a consulta às informações 

disponibilizadas pelo contexto a fim de se estabelecer a interpretação das expressões dêiticas.  

O termo dêixis de origem grega significa, etimologicamente, o ato de “demonstrar”, 

“apontar”, “indicar" e, em geral, a dêixis é expressa por pronomes pessoais e demonstrativos, 

tempos verbais, advérbios de tempo e de lugar dentre outros. 

É através da dêixis que as línguas decodificam ou gramaticalizam características específicas 

que emergem num contexto enunciativo determinado. Um exemplo é o uso dos pronomes “eu” e 

“você”, que, por suas características dêiticas, não nomeiam uma entidade específica em todas as 

ocasiões de uso. Na verdade, esses pronomes são marcadores de falante e ouvinte, respectivamente, 

preenchidos pelas informações contextuais. No entanto, definir quem são esses indivíduos não é 

tarefa fácil, se não se tem o auxílio do contexto na interpretação dos enunciados. Na sentença a 
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seguir, Levinson apresenta um exemplo de como a dêixis codifica, dentro do enunciado, aspectos 

circunstanciais em seu uso. 

 

(6) Volto em uma hora. 

 

Neste caso, por não saber quando o bilhete foi redigido, torna-se impossível conhecer o 

horário de retorno de quem escreveu. Outro exemplo pontuado por Levinson refere-se à sentença, 

deixada dentro de uma garrafa no mar, que informa: 

 

(7) Encontre-me aqui dentro de uma semana com uma vara mais ou menos deste tamanho. 

 

Pelo que se apresenta escrito, não é possível identificar o autor do recado, saber onde 

encontrá-lo, muito menos quando e que tamanho de vara providenciar. 

Com relação à semântica, Levinson também pontua que nem sempre os elementos dêiticos 

têm sua interpretação condicionada a uma análise vericondicional. Na maioria dos casos, a 

pragmática poderá oferecer um caminho para a validação das referências dêiticas suscitadas no 

contexto da enunciação. Esse procedimento é exemplificado nas seguintes sentenças: 

 

(8) Letizia de Ramolino foi a mãe de Napoleão. 

(9) Eu sou a mãe de Napoleão. 

 

Em (8), a verdade da proposição depende da validade de fatos históricos relacionados à 

circunstância apresentada e não da especificação de quem proferiu a sentença. Diferentemente do 

que ocorre em (9), em que não é possível avaliar a verdade da sentença sem investigar se o falante é 

de fato quem diz que é: a mãe de Napoleão. Este tipo de ambiguidade na referência de entidades 
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dêiticas se estende também para outras expressões indiciais, como o que ocorre nas sentenças 

abaixo: 

 

(10) Você é a mãe de Napoleão. 

(11) Mary está apaixonada por aquele ali. 

(12) Agora são 12h15. 

 

Nas sentenças, Levinson mostra como as estruturas linguísticas, para serem validadas, 

extrapolam a análise verifuncional e mostram-se dependentes do contexto no qual elas emergem. 

Na sentença (10), a verdade depende de o ouvinte ser mesmo a mãe de Napoleão. Em (11), a 

validade do enunciado decorre do fato de Mary estar apaixonada pelo indivíduo que ocupa a 

posição indicada pelo falante. E a sentença (12) ganha status de verdade se o momento quando o 

enunciado foi produzido equivaler às 12h15. Em todos os casos, as expressões dêiticas mantêm-se 

diretamente dependentes dos aspectos contextuais que respaldam a sentença na qual estão inseridas. 

A visão tradicional subdivide os dêiticos nas categorias de pessoa, espaço, tempo, discurso e 

social. Cada uma delas estabelece limites para que as estruturas linguísticas possam ou não ser 

enquadradas. 

A dêixis de pessoa corresponde à decodificação do papel dos participantes na cena 

comunicativa em que o enunciado é produzido. A primeira pessoa é a realização gramatical da 

referência do falante a si mesmo, enquanto a segunda pessoa caracteriza a referência do falante a 

um ou mais indivíduos participantes do evento de fala. Já a terceira pessoa aponta para uma não-

referência ao falante e ao(s) ouvinte(s). Os pronomes pessoais de primeira pessoa são importantes 

exemplos de dêixis, pois constituem o ponto de partida para a manifestação subjetiva na linguagem; 

é em torno desses elementos que a linguagem determina e organiza os outros dêiticos.  

A dêixis de lugar se refere à localização do falante ou do(s) ouvinte(s), codificando o espaço 

que os participantes do evento de fala ocupam. A maioria das línguas acentua a distinção entre os 



 

 

57 

 

dêiticos de lugar marcados pela proximidade com o falante (referência proximal) e pelo 

afastamento desse; consequentemente, há, quase sempre, uma aproximação com o ouvinte 

(referência distal). Pronomes demonstrativos como “este” e “aquele” e advérbios de lugar como 

“aqui” e “ali” são formas linguísticas que codificam as distinções da dêixis mencionadas 

anteriormente. 

A dêixis de tempo refere-se à codificação dos pontos temporais ou dos períodos relativos ao 

tempo em que um discurso é proferido. Nos termos de Fillmore (1971), a marcação temporal reflete 

o tempo de codificação (TC) - o tempo de envio da mensagem – e o tempo de recepção (TR). Os 

dois juntos compreendem a referência temporal manifestada pela dêixis temporal. O exemplo (6) 

ilustra tal acepção, uma vez que configura uma marcação de tempo referente ao momento em que a 

sentença foi escrita e também ao momento em que tal sentença é recebida pelo destinatário. A 

representação gramatical da dêixis temporal se dá pelos advérbios de tempo como “agora”, “hoje” e 

“ontem”, mas também se manifestam frequentemente nas marcações temporais suscitadas pelos 

verbos. 

Somam-se às categorias tradicionais a dêixis de discurso e a dêixis social. A primeira diz 

respeito à codificação de um ponto determinado do discurso no qual se apresenta a enunciação. Sua 

referência orienta os participantes da interação (leitor/ouvinte) para um segmento do espaço do 

texto. Os elementos dêiticos que traduzem linguisticamente a dêixis discursiva são alguns pronomes 

demonstrativos (“esta” e “essa”) e adverbiais (“abaixo”, “acima” e “antes”). 

A dêixis social está relacionada à codificação das distinções sociais de papéis assumidos pelos 

participantes e dos aspectos da relação social mantida entre falante e ouvinte ou falante e algum 

referente. Caracteriza-se por determinar a escolha de níveis discursivos honoríficos, polidos, 

íntimos ou insultantes (Fillmore, 1971). Ou seja, o emprego de pronomes de polidez e a referência 

ao título do destinatário indicam o uso da dêixis social. Podem ser exemplos os pronomes de 

tratamento “Senhor” e “Excelência”. 
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Na visão tradicional, geralmente, essas categorias dêiticas tomam o falante como centro 

dêitico da cena comunicativa canônica, isto é, trata-se da referência dêitica num contexto padrão de 

interação. O caráter egocêntrico da dêixis pessoal diz respeito à inserção do falante no ato 

comunicativo e no reconhecimento por ele das demais entidades dêiticas. Quanto à dêixis de lugar, 

a localização do espaço se dá a partir da posição física que o falante ocupa no momento da 

produção de sua fala. O tempo dêitico reflete a projeção da perspectiva do falante que transporta sua 

subjetividade para o momento de sua fala. Enfim, é a partir da presença discursiva do falante, que o 

tempo é marcado deiticamente. Também apresentam caráter egocêntrico a dêixis discursiva e social. 

Respectivamente, uma se manifesta pela indicação do trecho do texto em que está o dêitico; neste 

caso, o centro dêitico é transferido para o enunciado como ponto em que o falante se encontra 

presente na produção de sua enunciação. A outra se define em relação ao status social e grau 

hierárquico do falante quando comparado ao ouvinte e a demais referentes. 

Levinson (2007) argumenta que nem sempre o centro dêitico está pautado no falante. Ele cita 

a existência de algumas línguas que apresentam demonstrativos organizados parcialmente em torno 

de outros participantes que não propriamente o falante. Também alerta para usos derivados, nos 

quais as expressões dêiticas promovem o deslocamento do centro dêitico, o que Lyons (1977) 

chama projeção dêitica e Fillmore (1975), deslocamento de ponto de vista. 

Na ilustração da noção de ponto de vista proposta por Fillmore, Levinson cita o uso do verbo 

come do inglês (“vir”) para mostrar como ocorre a troca do ponto de vista do falante para o do 

ouvinte. 

 

(13) I’ll come to your party Saturday night, ok?
8
 

 

Ao explicar a transferência de centro dêitico, Levinson propõe um esquema figurativo para a 

visualização do processo a partir de um espaço tetradimensional composto por três dimensões de 

                                                 
8
Algo como: Venho à sua festa sábado à noite, tudo bem?  
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espaço e uma de tempo; o falante se encontra no centro e dele irradia-se um número de círculos 

concêntricos que distinguem zonas diferentes de proximidade espacial. Através do falante passa 

uma “linha do tempo” na qual eventos anteriores e posteriores a esta enunciação são ordenados 

linearmente, enquanto o discurso do qual o falante participa se realiza nessa mesma linha. Mais uma 

dimensão precisa ser adicionada para compor o aspecto social da dêixis, na qual o falante estaria 

posicionado acima, abaixo ou no mesmo nível do ouvinte. Esse quadro básico da dêixis é 

transferido para o ouvinte quando se dá a troca do centro dêitico como ocorreu no uso do verbo 

“come”. 

Levinson define expressões dêiticas como unidades linguísticas ou morfemas que têm uso 

dêitico considerado básico ou central em oposição a expressões que constituem usos não-dêiticos. 

Para usos dêiticos, o autor propõe a distinção entre uso gestual e simbólico. O primeiro diz respeito 

aos termos dêiticos interpretados a partir de referência áudio-visual que configure contato com o 

evento de fala. Um exemplo são os pronomes pessoais usados com alguma indicação física do 

referente. 

 

(14) Ele não é o duque; ele é ... ele é mordomo. 

 

Por outro lado, o uso simbólico requer, para sua interpretação, conhecimento dos parâmetros 

espaço-temporais dos eventos de fala. Portanto, deve-se tomar ciência da localização geral dos 

participantes, assim como dos papéis sociais que esses desempenham e do tempo da interação. A 

interpretação do elemento dêitico “esta”, na sentença (15), depende do conhecimento do espaço em 

que os interlocutores se encontram. 

 

(15) Esta cidade é realmente bonita. 
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Esses dois usos descritos contrastam com o uso não-dêitico como o que se apresenta no 

exemplo (18). Observemos o contraste entre os seguintes exemplos: 

  

(16) Você e você estão dispensados. Você não. 

(17) O que você disse? 

(18) Você nunca sabe dizer o que eles querem hoje em dia. 

 

O pronome “você” empregado nas sentenças acima codifica usos diferentes: (16) apresenta o 

uso gestual, (17) traz o uso simbólico e (18) mostra o pronome como um não dêitico, conforme a 

abordagem levinsoniana. 

É importante ressaltar que a abordagem de Levinson (2007), baseada em um modelo clássico 

de categorização, classifica como dêiticos apenas os pronomes que apresentem todos os traços 

definidores da dêixis e, como não-dêiticos, os pronomes que deixem de apresentar um ou mais 

traços. Na próxima seção, será apresentada uma visão alternativa para o fenômeno, com base em 

propostas cognitivistas que concebem a categoria dos dêiticos como flexível e gradiente. 

 

3.2. Pesquisas cognitivistas sobre a dêixis 

 

Os estudos em Linguística Cognitiva que propõem uma nova concepção dos fenômenos 

pragmáticos são fundamentais para que se chegue a uma compreensão mais detalhada da função 

dêitica de certas formas linguísticas não convencionais, ampliando, assim, a visão tradicional sobre 

o fenômeno, que estabelece limitações categóricas na avaliação dos termos considerados dêiticos.   

Rubba (1996) baseia-se na Teoria dos Espaços Mentais (Fauconnier, 1994) e na noção de 

MCI (Lakoff, 1987) para explicar o problema da interpretação da referência que extrapola a 

situação comunicativa imediata. A autora estabelece que em casos de discurso direto, como no 

exemplo “O garoto disse: Tire-me daqui.”, a referência do dêitico de lugar “aqui” se projeta para 
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um domínio diferente do ground que caracteriza o evento de fala. Esse ground alternativo assume 

parte ou todo o MCI dêitico prototípico como ponto de partida para a interpretação.  

Marmaridou, em Pragmatic meaning and cognition (2000), apoia-se na teoria dos protótipos 

(Rosch, 1975) e no trabalho de Lakoff (1987) sobre semântica cognitiva com base na noção de 

MCI, para determinar que a categoria da dêixis deve acolher não só exemplos prototipicamente 

dêiticos, como também aqueles casos não tão óbvios, mas que carregam características peculiares 

do centro da categoria.  

Partindo de uma abordagem experiencialista e cognitivista, Marmaridou focaliza a dêixis 

como uma instância da linguagem que usa estruturas da realidade e provê uma experiência 

significativa. Com isso, a autora determina novas categorias para a interpretação do que é ou não 

dêixis, visto que, ao longo das regularidades observadas na análise da dêixis de pessoa, de tempo, 

de lugar, social e discursiva, há usos de termos dêiticos que se afastam dessa regularidade. 

Na investigação de elementos dêiticos em língua inglesa, Marmaridou observou casos 

problemáticos ignorados pela teoria tradicional, principalmente aqueles relacionados à referência 

em terceira pessoa. Em geral, a terceira pessoa é considerada uma referência anafórica; no entanto, 

há casos em que ela pode ser tratada como um termo dêitico não-prototípico. Vejamos alguns 

exemplos. 

 

(19) Jane tirou seus sapatos e então ela pegou um papel. 

(20) A senhora Jane gostaria de um pouco de chá? 

(21) Johnny deve ir para a cama agora. 

 

Dentre os casos listados, o exemplo (19) caracteriza um uso anafórico do pronome “ela” que 

retoma o nome próprio citado anteriormente. Por outro lado, (20) e (21) apresentam referência 

dêitica na terceira pessoa “senhora” e “Johnny”, uma vez que a referência é feita em relação a 

parâmetros contextuais do evento de fala que, neste caso, dizem respeito a parâmetros sociais que 
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envolvem os participantes do evento comunicativo. Em (20), “a senhora Jane” é usado como forma 

polida de indicar o interlocutor; já (21) é um exemplo clássico em que adultos usam o nome próprio 

e não o pronome “você” para se referir à criança.  

Na visão tradicional da dêixis, surgem três problemas que Marmaridou busca sanar ao 

reivindicar uma abordagem experiencial para este fenômeno. O primeiro trata da relação entre a 

dêixis pessoal e social. Marmaridou considera os dois tipos de dêixis como intimamente 

interligados, já que ambos são frequentemente codificados pelos mesmos itens lexicais (nomes e 

pronomes). Ou seja, o uso dos pronomes configura os papéis participativos do discurso (dêixis 

pessoal), mas também determina os papéis sociais entre os interlocutores de acordo com o evento 

comunicativo. 

O segundo problema emerge da verificação de certas formas linguísticas que são usadas para 

expressar a dêixis de tempo, de lugar e discursiva em diferentes contextos situacionais. A forte 

inter-relação entre essas três categorias dêiticas tem-se destacado; porém, a dêixis de lugar é a mais 

básica dentre as demais. Alguns exemplos indicam a dêixis temporal expressa com adjetivos e 

demonstrativos (“próxima aula”, “último sábado”, “este dia” e “aquela semana”) que poderiam 

também integrar a dêixis de lugar (“esta casa” e “último andar”) ou ainda complementar a dêixis 

discursiva (“próximo parágrafo”).  

O terceiro problema evidencia que o enfoque tradicional da dêixis é incompleto, limitado e 

desvia a análise de informações relevantes para o estudo do fenômeno dêitico como um todo. Tal 

abordagem estabelece um modelo fixo, não permitindo vislumbrar a constituição de formas não-

dêiticas em uso dêitico. 

Em busca de soluções para os problemas apresentados, Marmaridou propõe que a dêixis seja 

conceptualizada em termos de um Modelo Cognitivo Idealizado (MCI), estruturado com base na 

hipótese da espacialização da forma e responsável pelo estabelecimento do protótipo da categoria. 

Assim, tem-se um esquema imagético de CENTRO versus PERIFERIA, cuja característica 

fundamental é a noção de egocentricidade estabelecida a partir das relações de proximidade ou 
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distância com o centro dêitico (“eu”). Tal representação inclui o ato linguístico de apontar uma 

entidade no espaço. A menção a uma expressão dêitica constrói um espaço mental em que o 

emissor e o receptor estão co-representados como entidades no tempo e no espaço. Expressões 

linguísticas são pistas para a ativação de espaços mentais e para a definição do centro dêitico. A 

partir da noção de MCI, surge o esquema de proximidade X distância que permeia a organização 

dos usos dêiticos numa escala de prototipicidade, que vai do centro da categoria até as radialidades  

mais periféricas. 

Em síntese, o espaço mental evocado por uma expressão dêitica envolve a conceptualização 

do MCI dêitico, que possui como entidades
9
-padrão os interlocutores, um lugar e um período de 

tempo. Abaixo, há uma ilustração do ground padrão da dêixis: 

 

 

Figura 10 – Representação do quadro semântico da dêixis. 

 

A conceptualização do MCI dêitico e de suas estruturas destaca a noção de esquemas 

imagéticos e projeções metafóricas capazes de sustentar a interpretação de usos de termos dêiticos, 

em funções dêiticas mais ou menos prototípicas, e termos não-dêiticos, mas em função dêitica não-

prototípica. 

                                                 
9
 Termo utilizado para identificar os elementos dêiticos constitutivos da cena comunicativa. 
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Marmaridou propõe a estruturação de uma rede de metáforas conceptuais que relaciona a 

dêixis pessoal e a dêixis social, além também de uma rede metafórica entre a dêixis de lugar, de 

tempo e discursiva na conceptualização de um MCI dêitico. O processo mental que identifica uma 

metáfora conceptual relaciona dois domínios: um concreto, nomeado domínio fonte que estrutura e 

preserva a configuração de um domínio abstrato, nomeado alvo (Fauconnier, 1997 e Lakoff e 

Johnson, 1980). O estudo do fenômeno da dêixis envolvendo projeções metafóricas contribui para o 

entendimento de parâmetros sociais de um evento comunicativo em termos de espaço físico. O 

esquema imagético de CENTRO versus PERIFERIA e as projeções metafóricas sustentam a 

compreensão da estrutura cognitiva do espaço social. As projeções se dão entre o conceito concreto 

de centro e periferia a partir de uma base corpórea que subjaz o entendimento abstrato de 

proximidade e distância social entre falante e ouvinte. Os exemplos a seguir ilustram tais usos. 

 

(22) Cê sabe que horas são? (uso de “cê” indicando proximidade social) 

(23) O senhor poderia me dizer as horas? (uso de “o senhor” indicando distância social) 

 

Outra importante contribuição das projeções metafóricas diz respeito à compreensão de tempo 

como espaço, e do discurso como espaço e tempo. Propondo que a dêixis de tempo seja entendida 

como dêixis de espaço, Marmaridou sugere um esquema imagético de ORDEM LINEAR e suas 

metáforas temporais em que o tempo é conceptualizado como um objeto que se move linearmente 

em direção ao falante/centro dêitico e, esse, por sua vez, também implementa movimento pela linha 

do tempo até se encontrar com o tempo “agora”. Com relação à dêixis de discurso, Marmaridou 

propõe um esquema imagético de PARTE-TODO responsável por estruturar a projeção metafórica 

de lugar (e tempo) em discurso. Esse esquema imagético decorre da experiência corpórea humana 

de se identificar como um todo composto por partes. Assim, o discurso é compreendido como um 

todo cujas partes se encontram organizadas tendo em vista um esquema de ordem linear. Daí, a 
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concepção de discurso como entidade espacial e temporal se dá mediante o seu entendimento como 

movimentação no espaço numa base temporal linear. 

A organização conceptual do fenômeno da dêixis a partir de um MCI padrão, proposta por 

Marmaridou (2000), possibilita que os termos e usos dêiticos prototípicos apresentem variações. A 

autora exemplifica tais variações com o uso impessoal do pronome you (“você”), que pode não 

fazer referência a um interlocutor específico, mas sim a todos aqueles que puderem ser referidos 

dentro de um contexto fornecido pela sentença. Vejamos um exemplo desse caso: 

 

(24) No mundo de hoje, você não sabe o que pode acontecer. 

 

A respeito do uso da primeira pessoa do plural we (“nós”) em função dêitica, Marmaridou 

apresenta uma escala de efeitos prototípicos. São eles:  

 

 “NÓS” INCLUSIVO (prototípico da categoria) – inclui falante e ouvinte(s) específico(s) 

nos moldes apresentados do diagrama do ground padrão da dêixis. Um exemplo é: 

 

(25) Nós estamos nesta sala aguardando o palestrante. 

 

  “NÓS” GENÉRICO – inclui falante, ouvinte(s) e outros
10

; caracteriza-se por uma 

referência não-prototípica do elemento dêitico, uma vez que extrapola o evento comunicativo ao 

referir entidade(s) que não pode(m) ser identificada(s) na cena comunicativa online. É o que ocorre 

em: 

 

(26) Nós vivemos em um mundo cada vez mais agitado. 

 

                                                 
10

 Considerou-se para esta pesquisa o termo outro(s) para referir indivíduos não participantes da cena comunicativa. 
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 “NÓS” EXCLUSIVO – exclui ouvinte(s); trata-se de um uso não-prototípico da dêixis. É o 

que se observa, por exemplo, quando o diretor de uma faculdade diz aos alunos: 

 

(27) “Nós gostaríamos de promover uma mudança curricular dentro dos moldes previstos. 

 

 “NÓS” EDITORIAL ou ACADÊMICO, e “AUTORITÁRIO” (ou pseudo-inclusivo): 

viola a pressuposição de existência de um grupo de pessoas no qual o falante se inclui, apesar de 

pressupor estrategicamente a participação desse grupo. Por isso, é mais um caso de uso dêitico não-

prototípico. É o caso de alguém que, embora seja o único autor de um livro, escreve:  

 

(28) Neste capítulo, delineamos a visão experiencial da dêixis.   

 

Esta pesquisa apresenta, no capítulo de análise, uma retomada e aprofundamento da 

classificação exposta acima, tendo em vista os contextos nos quais as expressões foram aplicadas. 

No estudo da expressão pronominalizada “a gente”
11

 em língua portuguesa, pode-se perceber que a 

referência dêitica, ao identificar o falante como membro de um grupo, é prototípica caso seja 

incluída tão somente a referência ao(s) seu(s) interlocutor(es) participante(s) da situação 

comunicativa imediata. Neste caso, o uso se encontra ancorado em todo MCI da dêixis. Por outro 

lado, com relação aos usos marginais ditos não-prototípicos, defende-se que tais usos se afastam, 

em parte, da estrutura do MCI dêitico. Conforme será detalhado no capítulo de análise, foram 

encontrados não apenas exemplos de usos não-prototípicos análogos ao observados para a 1ª pessoa 

do plural em inglês, mas também outros usos ainda não descritos na literatura. 

Na análise dêitica de pronomes pessoais, Marmaridou, postulando sobre a base cognitiva do 

fenômeno da dêixis, propõe o entendimento das assimetrias responsáveis por usos prototípicos e 

                                                 
11

 Considerar-se-á neste trabalho a expressão pronominalizada “a gente” como pronome pessoal. Para tanto, as 

referências feitas por Marmaridou sobre o uso do “we” em inglês serão direcionadas à análise da forma “a gente”, 

considerada dêixis de pessoa. 
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não-prototípicos e justifica a ocorrência de tais usos a partir da existência de efeitos prototípicos. 

Entretanto, a autora não chega a oferecer uma explicação semântica completa sobre a maneira como 

tais efeitos são conceptualizados, isto é, não esclarece como o significado de cada uso é construído 

cognitivamente. Marmaridou sugere uma descrição do fenômeno, sem, contudo, detalhar os 

mecanismos que explicam o processo de construção dos diferentes significados associados aos 

pronomes pessoais. 

Esse detalhamento será foco do presente trabalho, cuja principal proposta é defender que 

processos de mesclagem conceptual permitem uma explicação integrada da polissemia da expressão 

pronominalizada “a gente”. Nesse sentido, vale à pena retomar pesquisas anteriores que 

estabelecem argumento semelhante em relação a outros elementos dêiticos do português.  

 

3.3. Abordagens cognitivistas da polissemia dos dêiticos em português 

 

A proposta de Ferreira e Ferrari (2006) enfoca o estudo da dêixis de pessoa (“nós”), tempo 

(“hoje”) e lugar (“aqui”) na investigação do processo de construção do significado. Os elementos 

dêiticos foram retirados de crônicas de João Ubaldo Ribeiro, publicadas no jornal O Globo. A 

pesquisa buscou demonstrar que a interpretação de dêiticos polissêmicos decorre de processos de 

mesclagem conceptual que possibilitam a construção de domínios específicos. Com isso, Ferreira e 

Ferrari (2006) argumentam que a conceptualização da referência dêitica constitui-se a partir da 

mesclagem entre o MCI prototípico da dêixis e diferentes tipos de MCIs ativados pelo discurso; 

além disso, propõem que os dêiticos de pessoa, tempo e lugar estejam organizados em uma escala 

radial de prototipicidade, devido à polissemia que os processos específicos de mesclagem podem 

ativar.  

Com relação aos MCIs ativados pelo discurso, propõe-se a existência de domínios específicos 

- dialógico, político e genérico - responsáveis pela interpretação dos significados dêiticos pelo leitor 

nas crônicas. No domínio dialógico, é possível identificar um diálogo, no qual o escritor se 
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direciona aos interlocutores (leitores) e os convida à reflexão, como o que ocorre no exemplo 

abaixo: 

 

(29) “Portanto, acho que o São Francisco vai secar. Mas, encarando as coisas pelo lado 

positivo, imaginemos a atração turística que será o sítio arqueológico criado pela extinção de um 

dos maiores rios do mundo. (Adeus, velho Chico)”. 

 

A primeira pessoa “nós”, sinalizada morfologicamente em “imaginemos”, se aproxima do que 

Marmaridou propôs como sendo o centro da categoria dêitica, já que se trata de uma referência ao 

falante e a ouvintes específicos. No entanto, o contexto em questão é alternativo àquele típico de 

uma situação comunicativa oral, em que os participantes da cena interagem face a face. Nas 

crônicas de João Ubaldo, a interação se estabelece entre o jornalista e uma desconhecida classe de 

leitores por meio de um texto escrito, o que impossibilita os participantes de promoverem trocas 

online de pontos de vista, turnos de fala etc. Enfim, não se trata de uma situação imediata de fala, 

mas sim de, nas palavras das autoras, “uma re-locação contextual na constituição do discurso”.  

Todo o processo de interpretação do dêitico se dá a partir do acionamento de um domínio 

específico, mediante o uso de verbos que são semanticamente próximos e que fazem referência a 

um evento discursivo. Verbos como “reconhecer”, “pensar”, “referir”, “imaginar” apontam para um 

espaço mental de evento comunicativo-dialógico, do qual fazem parte ações indicadas pelos verbos 

como incitação pelo falante do raciocínio (“pensar”, “imaginar”) e da opinião (“reconhecer”) de 

seus interlocutores, com o objetivo de compartilhar com os demais participantes a ideia veiculada 

no evento comunicativo (“referir”, “dizer”). Além da semântica, o modo imperativo dos verbos 

também contribui como pista para os leitores identificarem um espaço dialógico que abriga a 

interação. Assim, verbos como “imaginemos”, “tentemos”, “vamos pensar” com valor imperativo 

combinados à primeira pessoa do plural reforçam a ideia de interação num mesmo espaço 

comunicativo-dialógico, uma vez que agrupa os interlocutores, localizando-os num mesmo espaço e 
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igualando-os socialmente como parte de um mesmo grupo. Então, um domínio é evocado e nele há 

duas entidades que constituem um grupo representado pelo pronome “nós”, destinado à 

identificação de “eu”/o escritor e “vocês”/leitores. É esse grupo que participará do evento 

comunicativo e promoverá o diálogo. De acordo com a pesquisa, os sentidos dos verbos e dos 

substantivos servem de pista para a ativação de um domínio específico chamado MCI da 

comunicação escrita. O esquema proposto segue abaixo. 

 

 

 

Figura 11 – Representação do MCI da comunicação escrita. 

 

A configuração apresentada revela uma organização da ideia que se compartilha sobre o que é 

a comunicação-escrita. Para tal, há um escritor, seus leitores ou leitor, um meio pelo qual se 

comunica (trata-se do espaço textual), o momento da escrita e o momento em que o texto é lido. 

Além disso, há um motivo pelo qual se escreve, inevitavelmente, relacionado à intenção de 

simplesmente comunicar ou até mesmo persuadir. 
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Como já mencionado, conforme Marmaridou (2000), prototipicamente, quando um dêitico é 

pronunciado, ativa-se um domínio estruturado pelo MCI padrão da dêixis, ou seja, o interlocutor 

acessa um domínio que sustenta a maneira como entendemos conceptualmente tal fenômeno; isso 

envolve as noções de falante, ouvinte, tempo e espaço. A seguir, apresenta-se o MCI dêitico em 

modelo proposicional.  

 

 

 

Figura 12 – Representação do MCI da dêixis. 

 

Por outro lado, para que um dêitico polissêmico seja interpretado, é necessário que haja 

informação contextual como pista semântica para o acionamento de um domínio conceptual 

alternativo (MCI da comunicação escrita como é o caso do uso dêitico dialógico), no qual estará 

ancorado o significado. Até que ocorra uma contribuição contextual, o significado do dêitico será 

aquele semântico-cognitivo que envolve um falante e ouvinte(s) interagindo num tempo e num 

espaço comuns, o que identifica o uso dêitico prototípico da categoria. Por ser um texto escrito, o 

uso do dêitico em questão prescinde de um contexto físico comum acessível a escritor e leitor, 

possibilitando que o significado dêitico extrapole o centro da categoria. 

O uso do pronome de primeira pessoa do plural “nós” ativa o entendimento do dêitico padrão: 

aquele que indica um falante em meio a um grupo em que ele e o(s) ouvinte(s) estão incluídos. O 

MCI dêitico fica disponibilizado e, no que diz respeito à interpretação dessa ocorrência do termo, a 

informação lexical ativa o conhecimento sobre o que é e do que se trata a comunicação escrita.  
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Os dois MCIs acionados apresentam dados sobre pessoas, lugar e tempo, o que proporciona 

entre eles o estabelecimento de uma analogia organizada num Esquema Genérico. As contrapartes 

dos MCIs são projetadas interdomínios, permitindo o surgimento de uma estrutura resultante 

compartilhada pelos inputs: a Mescla. Abaixo, segue o esquema proposto para o processo. 

 

 

 

Figura 13 – Representação referente ao exemplo (29). 

 

A estrutura emergente da mescla evidencia o que se chamou ground dialógico, constituído a 

partir dos MCIs da dêixis e da comunicação escrita. O significado dêitico constitui-se pela 
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referência a “nós”, “aqui” e “hoje” contextualizados como escritor e leitor situados num espaço 

textual de comunicação cujo recorte temporal envolve o dia da escrita e o dia da leitura. 

Um domínio específico referente à política foi proposto também pelas autoras a partir de uma 

seleção de sentenças que induziram ao estabelecimento de um MCI político. Segue um dos 

exemplos analisados. 

 

(30) “Mas, da mesma forma que pelo menos alguns de vocês. espero eu, para não me sentir o 

único burro da nação, não venho entendendo bem por que temos tantas razões de comemorar e 

esperar tudo de bom no futuro próximo. (Ao apagar das luzes)” 

 

A sentença (30) faz parte de uma coletânea na qual a primeira pessoa do plural “nós” carrega 

o sentido de “brasileiros”. Nos exemplos, o autor trata de problemas que ocorrem no país e são bem 

conhecidos da população como impunidade criminal, desemprego e desesperança frente esse 

cenário. Como há uma homogeneidade em relação aos temas abordados, o uso desse dêitico 

evidenciou um MCI alternativo chamado MCI da crise brasileira atual. Vejamos o esquema 

proposicional referente a esse domínio. 

 

Figura 14 – Representação do MCI da crise brasileira atual. 
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As expressões presentes no contexto textual que evidenciam características negativas 

específicas do Brasil funcionam como ativadores do MCI da crise brasileira atual. No processo de 

construção do ground político, o MCI da dêixis é também acionado pela menção aos termos 

dêiticos, tendo, em contrapartida, a ativação do MCI da crise brasileira atual acessado por 

expressões locativas e informações lexicais. Entre os MCIs acionados, ocorre uma analogia que 

permite a formação de um esquema genérico facilitador do processo de mesclagem e da estrutura 

emergente nomeada ground político. 

 

 

 

Figura 15 – Representação referente ao exemplo (30). 
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Como resultado do processo de mesclagem, surge o significado novo para a referência a 

primeira pessoa do plural “nós” que indica os cidadãos brasileiros assim como o próprio escritor, a 

indicação de lugar fica por conta do dêitico “aqui” que aponta para o “Brasil” e a referência de 

tempo dá-se pela indicação de “tempo presente” representado pelo dêitico “hoje”. 

Outro tipo de mesclagem identificada na referida pesquisa baseia-se em um domínio 

conceptual relacionado a conhecimentos gerais e considerado deiticamente incompleto na 

comparação com os demais domínios citados (dialógico e político). Trata-se de um domínio 

alimentado por um MCI complexo que inclui considerações sobre os assuntos relacionados à 

espécie humana como um todo. É o que Lakoff (1987) nomeou cluster model que compreende 

teorias e crenças diversas sobre o Homem e sua vida. Como a referência dêitica, neste caso, aponta 

para “todo e qualquer um ser humano”, torna-se difícil estabelecer a descrição da dêixis de tempo e 

de espaço. Então, o uso genérico do “nós” seria deiticamente incompleto, visto que esse não conta 

com o amparo de toda a estrutura do MCI da dêixis. A seguir, um exemplo desse uso. 

 

(31) “Toinho é, que eu saiba, o autor da metáfora da catraca, alusão ao inevitável transcurso 

de todos nós desta para melhor. (Considerações Iatro-filosóficas)” 

 

Apesar de constituir uma representação distinta dos outros domínios mencionados, o processo 

de construção do significado para o dêitico “nós” genérico se desenvolve de maneira análoga aos 

anteriores. Assim, o uso do dêitico ativa o MCI da dêixis paralelamente ao MCI relacionado a 

conhecimentos sobre a vida humana, ativados pela informação frasal. Abaixo, há um esquema 

ilustrando o processo de mesclagem. 
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Figura 16 – Representação referente ao exemplo (31). 

 

Neste esquema, “nós” aponta para “seres humanos” (incluindo escritor e leitor); “aqui” opõe-

se a um espaço não-Terreno, ou seja, o input 2 comporta a informação de espaço Terreno (onde se 

vive e se morre), indicando um período de vida limitado. Isso posiciona o uso genérico distante do 

centro da categoria, já que o MCI dêitico não é inteiramente projetado.   

Outro trabalho cognitivista sobre a polissemia dêitica em português é o de Anunciação e 

Ferrari (2009). As autoras estabelecem uma descrição pioneira da polissemia do dêitico de primeira 

pessoa do singular, identificando o uso em sermões ministrados por um pastor protestante. 

Verificou-se que a expressão dêitica “eu” se encaixava num enquadre comunicativo específico 

marcado pela relação entre pastor e seus fiéis num domínio cognitivo dialógico. Objetivando 
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mapear estruturas linguísticas e contextos discursivos, operações cognitivas subjacentes, a relação 

entre o uso dêitico não-prototípico e a construção do significado pretendido pelo pastor, a pesquisa 

estabeleceu a investigação dos elementos envolvidos a partir de um enquadre comunicativo 

específico que evidenciou uma estrutura dialógica, em que dêiticos de primeira pessoa apresentam-

se afastados do centro da categoria. Segue uma sentença proposta para a exemplificação de tal 

estrutura. 

 

(32) “A gente canta quero te conhecer, mas Deus canta lá de cima: queira se conhecer mais e 

mais. porque só quando eu me conheço, eu sei até o quanto de Deus eu posso conhecer. aí eu vejo 

aquele homem ungidão e meu Deus eu quero ser igual aquele homem lá, eu quero ser como ele é, 

eu quero fazer o que ele faz, eu quero ser santo como ele é e Deus está dizendo filho, filho, ops, 

epa, corta isso da sua vida porque você nunca vai ser o que ele é. Peraê pastor, o senhor tá dizendo 

que eu sou menor? não! você vai poder mais do que ele!” 

 

Algumas expressões servem de construtores de espaços mentais, inclusive para o Espaço 

Base de referenciação da dêixis que aponta para o espaço mental da realidade imediata em que a 

interação ocorre online. É nesse Espaço Base que outros espaços se apoiam para fornecer 

informações socioculturais necessárias à contextualização da interação. A pesquisa mostra que 

alguns elementos linguísticos - apesar de não se comportarem como dêiticos prototípicos - 

apresentam perfil dêitico certificado pelo uso que os falantes fazem deles. Na verdade, operações 

cognitivas complexas são responsáveis por criar significados dêiticos a partir do acesso a espaços 

mentais alternativos àquele da dêixis padrão. O exemplo abaixo ilustra tal fenômeno. 

 

(33) - “...Eu sou membro da igreja batista betânia. 

- É mesmo? Tem um monte de safado aqui nesta igreja, você nem imagina ... e você pode ser 

um deles. 
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- O pastor não pode falar assim não, eu não gosto quando ele fala assim não porque me 

ofende. 

- Se você não é, é só não colocar a carapuça.” 

 

Nesse fragmento, ocorre um dialogo virtual entre o pastor e o fiel em que o próprio pastor 

assume o ponto de vista de membro da igreja em lugar do fiel. Na sequência, ele assume a sua 

perspectiva de pastor para expor uma crítica. Em seguida, o pastor retoma a perspectiva de um fiel 

que se defende da acusação. E, por fim, realinha-se com sua perspectiva para justificar seu discurso. 

À medida que a interação virtual se desenvolve, espaços mentais, motivados por pistas linguísticas, 

por contexto e por prosódia, são acessados. 

A mudança recorrente de perspectiva cria um significado novo para o uso não-prototípico do 

dêitico de primeira pessoa “eu”. Tal fenômeno pode ser explicado tendo em vista os pressupostos 

cognitivistas e o processo de mesclagem conceptual.  

Quando o pastor discursa, uma estrutura dialógica virtual é constituída a partir da ativação de 

dois espaços mentais: um espaço em que estão as crenças e o sermão do pastor e outro espaço que 

abriga as pseudo-crenças e pseudo-afirmações do fiel. Dentre os espaços inputs, surge um Esquema 

Genérico responsável por reunir as informações compartilhadas pelos domínios iniciais. No quarto 

espaço, encontram-se a representação do pastor e do fiel vindos dos inputs 1 e 2 respectivamente. 

Na estrutura emergente, construída a partir da mesclagem, o frame adicional de debate completa o 

significado, enquadrando pastor e fiel engajados em um debate forjado pelo falante que, ao mesmo 

tempo, institui-se falante e ouvinte. O esquema a seguir ilustra todo o processo. 
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Figura 17 – Representação referente ao exemplo (33). 

 

O processo de mesclagem no diagrama acima demonstra operações cognitivas realizadas pelo 

pastor na construção de uma estrutura dialógica virtual. O frame de debate surge na mescla por 

completamento, uma vez que sua estrutura provém da composição de elementos projetados dos dois 
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espaços de partida. O pastor projeta-se na mescla como falante “eu”; além disso, também assume a 

perspectiva do fiel e projeta-se como “eu” no papel do fiel representado virtualmente. O sermão do 

pastor, as pseudo-afirmações do fiel e as palavras/ afirmações do próprio pastor são projetados no 

Espaço Mescla. As afirmações proferidas pelo pastor correspondem ao que ele acredita ser a crença 

de seus fiéis. 

Os trabalhos mencionados nesta seção contribuíram decisivamente para o estudo do fenômeno 

dêitico da expressão pronominalizada “a gente”, uma vez que possibilitaram um olhar cognitivista 

sobre elementos dêiticos até então marginalizados por teorias tradicionais. As pesquisas resenhadas 

forneceram bases sólidas para a investigação da polissemia subjacente ao uso da expressão “a 

gente”, que pode ser atestada nos vários contextos em que é usada rotineiramente.  

No capítulo a seguir, a delimitação dos contextos que serviram de base para esta pesquisa será 

apresentada, como parte dos aspectos metodológicos que orientaram o trabalho. 
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CAPÍTULO 4 

Metodologia 

  

Neste capítulo, os aspectos metodológicos relacionados à pesquisa serão apresentados, 

detalhando-se a delimitação do objeto de estudo, os critérios de organização do banco de dados e os 

objetivos e hipóteses que nortearam a investigação. 

O objeto de estudo do trabalho é a polissemia da expressão pronominalizada “a gente” em 

contextos nos quais o termo exerce a função sintática de sujeito
12

.  

Os dados para a pesquisa foram selecionados a partir de transcrições de discursos oficiais do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônias de inauguração de instituições públicas 

ou privadas, de comemoração de datas importantes e de entrega de projetos sociais realizados ou a 

serem iniciados. Tais discursos foram disponibilizados no site oficial da presidência da República, 

na seção Secretaria de Imprensa e Porta-Voz (http://info.planalto.gov.br) entre os anos de 2002 e 

2010. No total, foram coletadas 200 ocorrências em 14 discursos ministrados em 2007, 2008, 2009 

e 2010.  

O que motivou a escolha do corpus, primeiramente,  foi  o objetivo de investigar a  ocorrência 

da expressão “a gente” em contextos mais formais de uso. O discurso presidencial foi selecionado 

por permitir que essa investigação fosse feita. Tendo se constatado, em estudo-piloto, que a 

expressão é de fato bastante frequente  nesse contexto, representando em torno de 50%  dos usos, 

decidiu-se ampliar o banco de dados para a investigação da polissemia da expressão. 

Outro fator que colaborou para a escolha do corpus tem a ver com a própria natureza do 

discurso presidencial. Por se destinar a situações comunicativas diversas, nas quais o presidente, 

como falante, necessita remeter-se a diferentes setores da sociedade e, consequentemente, a 

                                                 
12

 A decisão de excluir as ocorrências de “a gente” em outras funções sintáticas visa a um maior controle dos dados, e 

toma por base pesquisas anteriores que indicam que a ocorrência de “a gente” em função de sujeito é bem mais 

frequente (Omena, 2006).  

 

http://info.planalto.gov.br/
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interlocutores distintos, o discurso presidencial apresenta versatilidade suficiente para favorecer 

usos polissêmicos da expressão “a gente”. 

O fato de a maioria dos discursos terem sido redigidos por um assessor da presidência não 

invalida a autenticidade do discurso de Lula, pois, obviamente, o presidente teria que aprovar o 

conteúdo do discurso antes de proferi-lo. Além disso, não foram raros os momentos em que o 

próprio Lula se incumbiu de alertar a plateia para o fato de que não iria ler o discurso previamente 

redigido, mas preferiria o improviso. Outras características marcantes são as mudanças repentinas 

do assunto em foco, as exemplificações descontraídas e de caráter pessoal, os atos falhos e as 

informalidades destinadas aos presentes. Vejamos alguns exemplos: 

 

(34) “Ó, meu compromisso com vocês – eu não sei se este ano vai ter –, mas o primeiro jogo 

que o São Bernardo for fazer na divisão especial contra o “Coringão” aqui, nós estaremos lá para 

a gente comemorar juntos, e eu vou torcer pelo empate, obviamente.” (Discurso na comemoração 

do 1º de Maio promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC São Bernardo do Campo-

SP, 1º de maio de 2010). 

 

(35) “Mas, companheiras, voltando ao nosso assunto aqui, eu queria que a Dilma fizesse o 

discurso no meu lugar, porque já que nós somos minoria aqui, Arlindo, amplamente minoria. Na 

sociedade, a gente não vê porque é muita gente e a gente não olha, mas aqui neste plenário nós 

estamos realmente minoritários.” (Discurso na cerimônia de comemoração do Dia 

Internacional da Mulher - Palácio do Planalto, 05 de março de 2008). 

 

Tendo em vista a perspectiva cognitivista da pesquisa, os dados serão analisados de acordo 

com os seguintes objetivos: 
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(i) identificar os diferentes sentidos que compõem a categoria dêitica formada pela expressão 

“a gente”; 

(ii) detalhar os processos cognitivos associados à estrutura semântica das instanciações do 

dêitico “a gente” que compõem a categoria radial; 

(iii) verificar a distribuição dos diferentes usos do dêitico “a gente” em relação ao núcleo 

prototípico da categoria “eu + você(s)”.  

 

Em contrapartida, têm-se, respectivamente, como hipóteses para cada objetivo: 

 

(i’) o dêitico “a gente” organiza-se como uma categoria radial, da qual fazem parte um núcleo 

prototípico e elementos que se afastam do protótipo; 

(ii’) as ocorrências prototípicas e não-prototípicas do dêitico “a gente” resultam de processos 

de mesclagem conceptual; 

(iii’) os usos não-prototípicos de “a gente” afastam-se, em diferentes graus, do núcleo da 

categoria, em função dos elementos envolvidos no processo de mesclagem. 

 

Com relação ao tipo de análise, a pesquisa propõe uma investigação baseada no uso e, 

portanto, apoia-se em um número significativo de ocorrências do dêitico “a gente” em dados reais. 

A dimensão qualitativa, entretanto, será priorizada, na medida em que a pesquisa se propõe a 

explicitar os diferentes matizes de significado associados à expressão “a gente”, identificando os 

processos cognitivos capazes de explicar as nuances observadas.    

Visando a uma proposta de categorização da expressão “a gente”, desenvolveu-se um critério 

de organização radial que tem como núcleo prototípico a referência ao “FALANTE” e ao(s) 

“OUVINTE(S)” (uso inclusivo). Todos os outros sentidos se destinam a compor as radialidades da 

categoria que se afastam do centro à medida que ocorre a não identificação de uma das entidades-

padrão relacionadas no núcleo.  
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Na análise, a ser apresentada no próximo capítulo, os processos cognitivos de mesclagem 

associados a cada um dos sentidos da expressão “a gente” serão detalhados. Os esquemas propostos 

possibilitaram explicitar a estrutura semântica polissêmica da expressão, a partir do princípio da 

seleção projetiva de elementos envolvidos na composição do sentido dêitico motivado pelo contexto 

da comunicação. Tal mecanismo evidenciou, muitas vezes, as estratégias comunicativas do 

presidente na interação com seus interlocutores. 
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CAPÍTULO 5 

Análise de dados 

 

 

“A gente não quer só comida 

A gente quer comida 

Diversão e arte 

A gente não quer só comida 

A gente quer saída 

Para qualquer parte.” 

Comida - Titãs 

Composição: Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto 

 

A letra da música citada acima nos apresenta a expressão pronominalizada “a gente” 

assumindo função dêitica diferente daquela que habitualmente é identificada pelos estudos 

convencionais. Em geral, a dêixis de pessoa se constitui numa situação padrão de interação, na qual 

o papel dos interlocutores é codificado no momento em que a expressão é produzida. 

Prototipicamente, o pronome “eu” indica o falante; “tu” e “você” apontam para o ouvinte; “nós” e 

“a gente” apontam para falante e ouvinte(s).  Isto é, o significado dêitico se constrói numa situação 

canônica em que falante e ouvinte(s) são apontados num recorte temporal e espacial específicos.  

Entretanto, na letra da música Comida, o significado da expressão “a gente” evidencia um uso 

linguístico que se afasta do protótipo da categoria. A função dêitica da expressão “a gente”, neste 

caso, refere-se não somente ao falante (autor da letra) e aos ouvintes (público da banda), mas 

também aos seres humanos em geral. Por outro lado, a expressão pode também indicar, em contexto 

distinto, o falante como parte de um grupo do qual os ouvintes não participam. Por exemplo, a 
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expressão pode ser usada pelo funcionário de uma padaria para informar aos clientes que a broa de 

milho está em falta: “A gente não tem recebido farinha de milho”.  

Os casos mencionados acima demonstram que a expressão pronominalizada “a gente” pode 

apresentar significados distintos, que requerem explicação detalhada. Sendo assim, este capítulo 

apresenta a análise da polissemia dessa expressão, envolvendo as seguintes etapas inter-

relacionadas: 

 

(i)  identificação e descrição da organização dos diferentes sentidos da expressão 

pronominalizada “a gente” em uma categoria radial. 

 

(ii) explicação dos diferentes sentidos da expressão, a partir do processo de mesclagem 

conceptual. 

 

5.1. Proposta de organização categorial para a expressão pronominalizada “a gente”. 

 

A semântica associada às construções gramaticais reflete nossa habilidade cognitiva de 

conceber eventos de maneiras diferentes, ou seja, a habilidade de projetar perspectivas diferentes a 

partir de uma mesma forma linguística. No caso da expressão dêitica “a gente”, a perspectivização 

proporciona a construção de diferentes matizes de significado, organizados numa categoria radial 

que inclui ocorrências prototípicas e não-prototípicas. 

O sentido mais prototípico da expressão “a gente” indica o falante e o(s) ouvinte(s) numa 

situação comunicativa, como na fila de um banco onde alguém pode dizer para os demais 

participantes da fila: “A gente já está aqui há duas horas.”. Neste caso, o uso da expressão “a 

gente” aponta para a inclusão dos interlocutores presentes.  

Entretanto, a referência pode projetar indivíduos que não estão interagindo diretamente com o 

falante e o(s) ouvinte(s). Este sentido revela um uso genérico que extrapola a cena comunicativa 
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imediata, uma vez que inclui indivíduos que não necessariamente se encontram na interação. Um 

exemplo seria a sentença “A gente sabe que ser professor exige muita dedicação.” em que, além do 

falante, o dêitico indica também o ouvinte e outras pessoas que tenham conhecimento direto ou 

indireto sobre o ofício citado. 

 Outro uso do “a gente” apresenta a referência a um ou mais participantes virtuais na situação 

comunicativa. Isso acontece quando uma das referências dêiticas é projetada de um domínio 

conceptual que não corresponde à realidade experienciada no momento do discurso. Ou seja, uma 

das entidades dêiticas apresenta-se como projeção virtual de um momento anterior ou posterior à 

interação online. É o que se percebe no conselho dado pelo pai ao filho em “Durante todo o ano a 

gente estuda bastante para entrar de férias mais cedo.”. Nesta sentença, o uso do “a gente” indica 

virtualmente o falante (o pai) cuja referência foi deslocada do domínio de conhecimento referente às 

suas experiências escolares.  

A polissemia do dêitico “a gente” revela outra ocorrência menos prototípicas cujo sentido se 

constrói a partir da inclusão hipotética de um dos participantes: falante, ouvinte(s) e/ou outros. Para 

uma pseudo-inclusão do ouvinte, pode-se ter uma frase como “Agora a gente vai apresentar os 

gráficos que comprovam a teoria.” proferida por alguém que é o único responsável pela 

apresentação dos dados. Há também o uso no qual o falante é indicado hipoteticamente pela 

expressão dêitica; isso ocorre quando a referência é sustentada por um papel que o falante nunca 

desempenhou, nem vai desempenhar. Poderíamos citar como exemplo a frase “A gente lutou para 

garantir liberdade de expressão a este país.” dita por alguém que não tenha vivido o período de 

censura. 

Outra ocorrência não prototípica diz respeito ao uso exclusivo cujo sentido se constrói sem a 

referência ao ouvinte; neste caso, são apontados pela dêixis o falante e outros indivíduos não 

necessariamente participantes da cena comunicativa. Numa situação de interação entre o 

funcionário de uma empresa e um cliente insatisfeito, o uso do “a gente” no período “A gente vai 
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averiguar o fato e tomar as medidas necessárias.” exclui o ouvinte (cliente), mas inclui o falante 

(funcionário) e toda equipe responsável pelo serviço de atendimento ao cliente.  

 

5.2. Análise dos usos da expressão “a gente”. 

 

Os usos brevemente ilustrados anteriormente puderam ser identificados a partir da análise dos 

discursos oficiais do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta seção, cada tipo 

de uso identificado no corpus analisado será exemplificado e discutido.  

Inicialmente, destacamos o uso inclusivo da expressão “a gente”. 

 

(36) “Então, eu quero olhar nos olhos de vocês e quero que vocês olhem nos meus olhos para 

que a gente possa ter uma conversa muito franca.” (Discurso na comemoração do 1º de Maio 

promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, São Bernardo do Campo-SP, 1º de maio 

de 2010). 

 

No exemplo (36), o falante (presidente Lula) se refere aos seus ouvintes (metalúrgicos, 

políticos e sindicalistas), no dia 01/05/2010, em São Bernardo do Campo. Trata-se de uma 

ocorrência prototípica em que as indicações dêiticas correspondem ao falante e aos ouvintes que 

participam do evento de fala imediato. Neste uso da expressão “a gente”, Lula apela para sua 

imagem de homem simples, acostumado com a vida dura do povo trabalhador, e convoca os 

presentes (trabalhadores) para uma conversa honesta, direta e amistosa. Ele se dirige à plateia na 

tentativa conquistar adeptos para suas ideias políticas e desarticular quaisquer manifestações 

trabalhistas. Neste sentido, o que se tem é um uso inclusivo do “a gente” que indica 

prototipicamente o falante e os ouvintes presentes na interação. Por apresentar um uso dêitico 

prototípico, essa ocorrência de “a gente” oferece a descrição semântica “FALANTE/Lula + 

OUVINTES/metalúrgicos/políticos/sindicalistas” como resultado da construção do sentido.  
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Há casos, entretanto, em que o sentido de “a gente” não se limita à indicação do falante e 

ouvinte(s), mas inclui outros participantes. Trata-se de um uso genérico como ilustra o exemplo 

abaixo. 

 

(37) “Eu acho que nós estamos em um processo de construção de cidadania, porque não é 

possível a gente depositar a confiança da gente em um professor ou em uma professora para tomar 

conta dos nossos filhos, sabendo que essa professora, no final do mês, não vai levar para casa 

sequer o suficiente para cuidar da sua própria família.” (Discurso na cerimônia de 

encerramento da 1ª Conferência Nacional de Educação, Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães - Brasília-DF, 1º de abril de 2010). 

 

O uso do “a gente” genérico, neste exemplo (37), aponta o falante, os ouvintes e outras 

pessoas que tenham vivido a experiência direta ou indireta de ter filhos frequentando a escola. Esse 

uso genérico delimita a referência dêitica a um grupo amplo de pessoas. Quando o falante faz uso 

dessa ocorrência de “a gente”, está incluindo pessoas que, assim como ele, possuem conhecimento 

idealizado da função de pai ou mãe e já se questionaram sobre a baixa remuneração dos professores 

no país.  Neste contexto, o uso dêitico do “a gente” inclui falante, ouvintes e outros indivíduos, não 

necessariamente presentes na cena comunicativa, que compartilham da experiência citada. Como 

descrição semântica para esse uso, tem-se “FALANTE/Lula + 

OUVINTES/ministros/políticos/educadores/alunos + OUTROS/cidadãos que têm filho(s)”. O 

exemplo indica um afastamento do núcleo da categoria (“a gente” inclusivo), já que o dêitico aponta 

para indivíduos fora do contexto imediato de fala. É, portanto, um caso de “a gente” menos 

prototípico.  

A seguir, temos outro exemplo de “a gente” em uso genérico. 
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(38) “E alguns serviços a mulher tem mais competência do que a gente, tem mais 

competência, tem mais dedicação.” Discurso na cerimônia de formatura em construção civil de 

alunos do Programa Próximo Passo, São Paulo-SP, 1º de junho de 2010). 

 

O exemplo (38) apresenta o falante compartilhando sua indicação dêitica com parte da plateia 

e com um grupo específico de pessoas que não participam necessariamente do evento de fala. Na 

busca por exaltar o perfil da mulher trabalhadora, Lula se inclui na categoria de homens 

trabalhadores ali presentes e faz referência a outros trabalhadores que não participam do encontro. 

Com isso, o “a gente” genérico indica o falante (presidente), parte dos ouvintes (trabalhadores) e 

um grupo específico de pessoas (trabalhadores) fora da cena comunicativa.  A indicação dêitica 

aponta para uma categoria específica de pessoa, cuja representação se limita aos indivíduos que 

compartilham com Lula a experiência direta ou indireta de desempenhar ou ter desempenhado 

atividade remunerada. A descrição proposta para essa ocorrência é “FALANTE/Lula + 

OUVINTES/trabalhadores + OUTROS/trabalhadores”. Por extrapolar a referência dêitica para além 

dos indivíduos presentes ao momento da interação, esse uso genérico também assume 

características menos prototípicas. 

Em suma, os usos genéricos caracterizam-se por incluir um grupo de indivíduos externos à 

cena comunicativa. Esse grupo, inclusive, pode variar em abrangência: ora indica “todos os pais e 

mãe brasileiros”, como no exemplo (37); ora “todos os seres humanos do sexo masculino”, como 

em (38).  

Partindo do uso genérico, mas estabelecendo uma diferença sutil na construção do 

significado, identificou-se outro tipo de uso que pode ser caracterizado como virtual. Nesse caso, o 

sentido da expressão “a gente” se mostra um pouco mais afastado do núcleo prototípico da 

categoria. É o que ilustra o seguinte exemplo:   
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(39) “Hoje a gente não tem que ficar na porta da fábrica entregando boletim, porque pode 

colocar na linha de produção, cada um pega o seu boletim sem fazer nenhuma anarquia.” 

(Discurso na reunião com os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha, da 

diretoria da Volkswagen e do Comitê Mundial dos Trabalhadores do Grupo Volkswagen, São 

Bernardo do Campo-SP, 1º de junho de 2010). 

 

O exemplo (39) evidencia uma ocorrência em que um dos integrantes da expressão dêitica “a 

gente”, no caso o próprio Lula, é constituído por uma projeção do passado, em que o presidente 

atuava como sindicalista. O falante usa a indicação temporal (“hoje”) para estabelecer um contraste 

com a atividade que ele próprio desempenhava na década de 70, quando foi dirigente sindical; com 

isso, ele se desvincula do papel de presidente da República para assumir uma posição em que um 

dia esteve.  

Sendo assim, o uso virtual de “a gente” inclui os seguintes elementos: um falante externo à 

cena comunicativa imediata associado à parte da plateia (representada por trabalhadores e 

sindicalistas) e a outros indivíduos (trabalhadores e sindicalistas no geral) ausentes no momento do 

discurso.  

Na tentativa de estreitar o contato com a plateia, o presidente explica que a atividade sindical, 

por ter sido regulamentada, já faz parte do cotidiano dos trabalhadores dentro da empresa, pois essa 

permite a distribuição de boletins informativos. Ele ainda esclarece que, como membro da classe 

trabalhadora (no passado), também teve participação nessa conquista. Com isso, o presidente busca 

criar estratégias políticas de persuasão da plateia a fim de reforçar sua imagem de homem do povo; 

ele se inclui como membro detentor do direito conquistado pela classe trabalhadora lá nos idos da 

década de 70 e promove o deslocamento virtual dessa circunstância para a situação atual no 

momento em que o discurso é realizado. Como descrição semântica para este uso, tem-se 

“FALANTE/Lula virtual + OUVINTES/trabalhadores/sindicalistas + 

OUTROS/trabalhadores/sindicalistas”. Com relação ao MCI padrão da dêixis, este tipo de uso 
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estabelece duas diferenças importantes: (a) inclui outros participantes externos à cena comunicativa 

(de modo semelhante ao uso genérico); (b) inclui uma projeção do falante, também externa à cena 

comunicativa. Sendo assim, trata-se de um uso ainda menos prototípico do que os usos discutidos 

anteriormente. 

Entretanto, assim como há usos que incluem participantes externos à cena comunicativa 

(terceiros, como no uso genérico, ou o próprio falante, como no uso virtual), há também a 

possibilidade de inclusão de participantes hipotéticos.  Outro significado para a expressão “a gente” 

é construído a partir do uso pseudo-inclusivo, como mostra o exemplo a seguir. 

 

(40) “Eu queria dizer para vocês que, ao terminar o meu mandato, vai quebrar a cara quem 

pensar que eu vou ser um ex-presidente, porque vocês vão me ver andando por este país, porque a 

minha luta não era apenas para a gente ganhar a Presidência.” (Discurso na cerimônia de 

encerramento da 1ª Conferência Nacional de Educação, Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães - Brasília-DF, 1º de abril de 2010). 

 

No exemplo (40), o uso do “a gente” inclui hipoteticamente a plateia e pessoas não presentes 

na interação como supostamente covencedoras da eleição presidencial ao lado de Lula. É sabido 

que, durante a eleição, um grupo entre partidários, militantes e eleitores atua e influencia no 

resultado final do pleito; porém, o título de presidente pertence ao candidato, ele é quem assume a 

presidência, ele é diplomado. Nesta referência dêitica, tem-se o falante (presidente Lula) 

imprimindo uma estratégia comunicativa de aproximação com os ouvintes (ministros, políticos e 

membros do governo em geral) e com outras pessoas (companheiros de partido em 2001) que não 

estão presentes quando o falante compartilha o mérito da sua vitória. A descrição para a indicação 

da dêixis neste exemplo é “FALANTE/Lula + OUVINTES/ministros/políticos/membros do 

governo hipotéticos + OUTROS/companheiros de partido em 2001 hipotéticos”. 
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Por fim, verifica-se um uso que se afasta mais radicalmente dos anteriores, em que o 

significado de “a gente” só pode ser construído a partir da exclusão do(s) ouvinte(s). Esse uso 

exclusivo configura mais um significado para a expressão “a gente”. Vejamos: 

 

(41) “Mas Guarulhos, Aloizio Mercadante, eu venho aqui desde 1978, quando eu era 

dirigente sindical, a nossa companheira Jane era candidata da oposição sindical aqui em 

Guarulhos e, naquela época, a gente vinha fazer porta de fábrica, de manhã aqui, e quando eu 

venho a Guarulhos, eu sinto que estou em casa.” (Registro histórico do discurso em Guarulhos, 

Guarulhos-SP, 04 de setembro de 2010). 

 

O uso de “a gente” exclusivo no exemplo (41) mostra o falante (presidente) direcionando seu 

discurso para uma plateia de políticos e não políticos. A referência dêitica do “a gente” aponta para 

a representação do falante - como “presidente” e “dirigente sindical” - e para seus companheiros de 

luta sindical na década de 70. No contexto, não foi possível identificar, entre os políticos presentes, 

alguns dos parceiros de Lula, quando ele era metalúrgico e sindicalista na cidade de São Paulo há 

cerca de 35 anos. Neste sentido, tem-se um uso que, embora inclua o falante e outras pessoas que 

não necessariamente participam do evento de fala, exclui os ouvintes. Assim, esse uso pode ser 

caracterizado como o menos prototípico de todos, já que exclui completamente um dos participantes 

fundamentais na caracterização da expressão “a gente” em relação ao MCI padrão da dêixis (no 

caso, os ouvintes), apresentando a descrição semântica “FALANTE/Lula + 

OUTROS/companheiros de luta sindical”. 

Segue outro exemplo de “a gente” exclusivo. 

 

(42) “Por isso, o Governador está formando mais 10 mil pessoas, abrindo vagas, para que a 

gente possa formar pedreiro, azulejista, montador, armador, ou seja, nós precisamos de muita mão 

de obra.” (Discurso na cerimônia de inauguração de obras do PAC Habitação na Via Mangue 
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3, Conjunto Habitacional Zeferino Agra e Vila Imperial, e de ordem de início das obras do 

PAC de duplicação da BR-101, trecho Palmares (PE)/Alagoas, Recife-PE, 07 de maio de 

2010). 

 

O exemplo (42) mostra um uso de “a gente” exclusivo em que o presidente assume a 

responsabilidade pela formação profissional da população juntamente com o governador de 

Pernambuco Eduardo Campos. A interpretação semântica da dêixis envolve o falante (presidente 

Lula) e outras pessoas (governador de Pernambuco Eduardo Campos e equipe de governo) que, em 

princípio, estão fora da situação comunicativa. A estratégia discursiva neste caso aponta para um 

uso do “a gente” com referência ao falante, à parte minoritária da plateia e a outros indivíduos fora 

da situação comunicativa. A descrição semântica para esse uso exclusivo é “FALANTE/Lula + 

OUVINTES/governador Eduardo Campos/membros do governo + OUTROS/equipe de governo”. 

Esse exemplo é também periférico, já que, embora inclua alguns membros do governo que estão 

presentes no evento, não inclui a grande maioria da plateia a quem de fato o discurso se dirige.  

Os exemplos analisados acima demonstram a diversidade semântica da expressão “a gente”. 

Como indicado no decorrer da exposição, essa diversidade resulta do grau de aproximação ou 

afastamento das diferentes ocorrências do dêitico em relação ao núcleo prototípico da categoria que 

aponta para “FALANTE + OUVINTE(S)”. 

Na esteira da proposta de Marmaridou (2000) para a categorização radial dos dêiticos em 

inglês, os resultados da presente pesquisa puderam ser organizados da seguinte forma:   
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Figura 18 – Representação referente à categoria radial da expressão pronominalizada “a gente”. 

 

A figura 18 representa a categoria radial formada pelos diferentes sentidos do dêitico “a 

gente”, partindo do centro da categoria que projeta os elementos relevantes do MCI padrão da 

dêixis para a referência de 1ª pessoa do plural; as radialidades inserem usos que vão numa escala 

do mais ao menos prototípico. O núcleo da categoria guarda o sentido básico do fenômeno: palavra 

que indica um falante e seu(s) ouvinte(s), num espaço e tempo específicos. É, portanto, onde se 

encontra o uso inclusivo que indica falante e ouvinte(s) específicos. Os demais usos mantêm um 

grau de similaridade maior ou menor com o centro da categoria. É o que ocorre com o uso genérico 

que, apesar de manter a referência ao falante e ao(s) ouvinte(s), amplia sua inclusão para indivíduos 

que não necessariamente estão presentes na interação.   
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Outras ocorrências de “a gente” indicam usos que contam com apenas parte das características 

do núcleo da categoria. Nesses usos, o que se verifica é que alguns elementos não são projetados 

diretamente do MCI padrão da dêixis, mas acionam MCIs distintos que irão contribuir para a 

interpretação dos termos dêiticos. Dentre os usos menos prototípicos, destaca-se o uso virtual em 

que o papel dos interlocutores deve ser projetado de um espaço mental alternativo, visto que o MCI 

padrão da dêixis não comporta a indicação. Tem-se, portanto, um uso que permite aos interlocutores 

assumir papéis ancorados em espaços mentais que ultrapassam os limites contextuais do evento de 

fala. 

O uso pseudo-inclusivo afasta-se ainda mais do núcleo da categoria, promovendo uma 

inclusão simulada de um ou mais elementos constituintes da referência dêitica de pessoa “a gente”. 

A pseudo-inclusão de ouvinte(s), de outros ou até do próprio falante caracteriza um uso que 

prescinde de algumas informações básicas pertencentes ao centro dêitico da categoria. Por indicar 

os interlocutores, mesmo que hipoteticamente, esse uso se posiciona numa radialidade anterior ao 

uso exclusivo, que, por sua vez, negligencia completamente uma das características principais do 

centro da categoria: a referência ao ouvinte. Ou seja, a exclusão do ouvinte na dêixis de pessoa 

configura um uso periférico, mas que ainda pode permanecer membro da categoria por manter o 

sentido plural envolvendo ainda um elemento do núcleo (no caso, o falante). 

Tendo em vista que os usos são organizados segundo os elementos referidos deiticamente no 

contexto, podem-se estabelecer as seguintes estruturas semânticas: 

  “FALANTE + OUVINTE(S)” - uso inclusivo;  

  “FALANTE + OUVINTE(S) + OUTROS” - uso genérico;  

  “FALANTE + OUVINTE(S) + OUTROS/virtuais”, sendo a virtualidade destinada a todos 

ou a algun(s) - uso virtual;  

  “FALANTE + OUVINTE(S) + OUTROS/hipotéticos”, tendo como inclusão hipotética a 

referência a todos ou a algun(s) - uso pseudo-inclusivo - e 

  “FALANTE + OUTROS” - uso exclusivo. 
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Vale notar que o detalhamento da categoria radial formada pelos diferentes sentidos do dêitico 

“a gente” representa uma contribuição importante com relação à descrição dos dêiticos em 

português, confirmando análises recentes que evidenciam o caráter polissêmico desses elementos, 

entre as quais, destacam-se as investigações sobre os dêiticos “nós”, “aqui” e “hoje” (Ferreira, 

2006) e sobre os pronomes pessoais e possessivos de 1ª pessoa do singular (Anunciação, 2009). Na 

esteira desses dois últimos trabalhos, passamos a investigar os processos de construção do sentido 

associados à radialidade observada nos dados, com base na noção de integração ou mesclagem 

conceptual (Fauconnier, 1997, Fauconnier e Turner, 2002). Esse tema será o foco da próxima seção.  

 

5.3. Mesclagem conceptual na construção dos sentidos da expressão pronominalizada “a 

gente”. 

 

A expressão pronominalizada “a gente”, por si só, já evidencia um processo cognitivo 

resultante de integração conceptual por compressão de unicidade (Fauconnier e Turner, 2002), ou 

seja, na representação da mescla para a 1ª pessoa “a gente”, estão comprimidos os sentidos 

referentes à indicação de falante, de ouvinte(s) e, em alguns usos menos prototípicos, de outro(s) 

indivíduo(s) ausente(s) na cena comunicativa. Então, pode-se considerar que a expressão “a gente” 

configura um elemento dêitico formado pela mesclagem de outros elementos dêiticos cujas 

referências apontam para 1ª , 2ª  e, eventualmente, 3ª  pessoa.  

Recrutando um sistema estruturado de conhecimento relativo a cenas da experiência humana, 

o MCI básico da dêixis sinaliza o ato de apontar entidades
13

-padrão numa situação comunicativa 

imediata. Abaixo, uma ilustração de como se dá a projeção de entidades-dêiticas vindas do MCI 

padrão da dêixis na composição semântica para o uso de “a gente”. 

 

                                                 
13

 Termo utilizado para identificar os elementos dêiticos constitutivos da cena comunicativa. 



 

 

97 

 

 

 

Figura 19 – Representação da projeção do uso de “a gente”. 

 

A figura 19 apresenta dois elementos dêiticos distintos (“falante” e “ouvintes”), vindos do 

MCI padrão da dêixis, sendo projetados no espaço mescla. Observa-se, neste caso, que o uso 

prototípico do dêitico “a gente”, como ilustra a sentença “A gente está aqui agora”, comprime 

esses dois elementos em um único termo dêitico. Isto evidencia uma mesclagem conceptual por 

compressão de unicidade - semântica dos dois elementos dêiticos distintos - como resultado do 

processo criativo.  

Para contrastar com esse processo, é interessante notar que as entidades “falante” e “ouvinte” 

poderiam ser projetadas separadamente no espaço mescla, como em “Eu e você estamos atrasados 

para a aula”. Neste caso, a representação semântica não envolveria processo cognitivo de 

compressão dessas entidades na mescla, como ocorre no caso da expressão “a gente”. Vejamos 

como a representação da projeção diferiria da representação apresentada anteriormente na figura 19: 
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Figura 20 – Representação da projeção do uso de “eu +você”. 

 

Os resultados da presente pesquisa demonstram que, muitas vezes, a interpretação do uso da 

expressão “a gente” requer também o acionamento de frames alternativos, que contribuem para a 

construção dos diferentes significados do dêitico. Esse fenômeno resulta do fato de que se trata de 

um discurso oficial ancorado também em um MCI institucional (discurso presidencial), que inclui 

os papéis de presidente, cidadãos brasileiros etc. Para a composição dos diferentes sentidos ativados 

por “a gente”, exige-se, nesses casos, a projeção de elementos distintos vindos de MCIs variados.  

Assim, todos os usos do dêitico “a gente” a serem descritos envolvem processos de 

mesclagem conceptual, em que se estabelecem correspondências entre espaços alternativos e o MCI 

prototípico da dêixis.  

A seguir, será identificado cada um dos sentidos da expressão pronominalizada “a gente” no 

corpus analisado, detalhando-se o processo de mesclagem ativado em cada caso.   
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5.3.1. Uso inclusivo 

 

Como descrito anteriormente, o uso inclusivo do “a gente” caracteriza-se por apresentar uma 

referência dêitica prototípica em que os participantes do evento de fala indicados pela expressão são 

o falante e o(s) ouvinte(s). 

No corpus analisado, os participantes são falante/presidente e ouvinte(s)/plateia presente à 

cerimônia oficial. Observemos o exemplo a seguir: 

 

 (43) “Primeiro, eu queria que todos vocês ficassem de pé para que a gente pudesse prestar 

uma homenagem às vitimas das enchentes no Rio de Janeiro.” (Discurso na cerimônia de 

premiação da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), Rio de 

Janeiro-RJ, 06 de abril de 2010). 

 

No exemplo (43), o dêitico “a gente” indica o presidente Lula e a plateia composta por alunos, 

professores e políticos na cerimônia de premiação da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas, no Rio de Janeiro. A referência dêitica do “a gente” inclui falante e ouvintes no 

tempo e no espaço da interação. Nesse exemplo, Lula se refere diretamente a sua plateia, 

convidando-a a prestar uma homenagem às vítimas da tragédia ocorrida na região sul fluminense do 

estado do Rio de Janeiro no início do ano de 2010. Por recrutar entidades-padrão do MCI da dêixis 

e suas contrapartes no MCI de discurso oficial (no caso, presidente e plateia), esse uso se encontra 

no centro da categoria. A representação a seguir explicita os processos mentais envolvidos na 

conceptualização do “a gente” inclusivo como é o caso do exemplo (43). 
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Figura 21 – Representação referente ao uso inclusivo no exemplo (43). 

 

A interpretação semântica para o uso inclusivo ilustrado na figura 21 aciona um espaço 

alternativo (MCI de discurso oficial) no qual as informações sobre presidente (Lula), plateia 

(alunos, professores e políticos), tempo (06/04/2010) e lugar (Rio de Janeiro) estão arquivadas. 

Entre os MCIs surge uma construção abstrata chamada esquema genérico responsável por reunir as 

informações sobre indivíduo 1, indivíduo 2, tempo e espaço compartilhadas pelos espaços de 

partida (inputs 1 e 2). O MCI padrão da dêixis sustenta toda a operação cognitiva à medida que 
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estabelece correspondência com o MCI de discurso oficial e possibilita projeção das entidades 

dêiticas de pessoa (falante e ouvinte) no espaço mental destinado à compreensão desse uso. Assim, 

a interpretação do sentido de “a gente” inclusivo caracteriza-se pela projeção e fusão, no espaço 

mescla, das contrapartes referentes às 1ª e 2ª pessoas nos MCIs conceptualizados. 

Há, como elementos projetados na mesclagem, as representações de “falante”/”presidente” 

(Lula) e de “ouvintes”/”plateia” (alunos, professores e políticos). Logo, a integração conceptual 

revela uma ocorrência prototípica do dêitico cuja descrição semântica aponta para “FALANTE/Lula 

+ OUVINTES/alunos/professores/políticos”. 

 É importante ressaltar que o uso inclusivo não resulta necessariamente de dois MCIs como 

inputs, mas pode recrutar apenas o MCI padrão da dêixis para um determinado espaço mental, 

conforme ilustrado na figura 19 acima. Entretanto, como o corpus analisado constitui discurso 

político, a ativação de um MCI de discurso oficial com papéis institucionais pré-determinados se 

faz necessária. Nesse caso, os papéis de “falante” e “presidente”, e o valor “Lula” são 

indissociáveis. 

 Embora resultando de dois MCIs, os usos aqui podem ser caracterizados como prototípicos, já 

que falante e ouvinte(s) (e os elementos “presidente” e “plateia”, que lhes correspondem 

diretamente) são projetados normalmente no espaço mescla, e não há projeção de terceiros nesse 

espaço. Todos os casos a serem discutidos a seguir fogem, em alguma medida, a esse padrão.  
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5.3.2. Uso genérico 

 

A expressão “a gente” pode indicar referentes que não pertencem à interação propriamente 

dita, caracterizando o uso genérico. Com relação aos dados analisados, tem-se o surgimento de um 

MCI alternativo sobre o ser humano e suas experiências gerais que, associado ao MCI padrão da 

dêixis e ao MCI de discurso oficial, constrói sentido para o dêitico “a gente”. Neste caso, a 

referência inclui o falante, o(s) ouvinte(s) e as pessoas que não estão presentes à situação 

comunicativa imediata.  

Os MCIs que alimentam a referência genérica podem apresentar temas variados que apontam 

para experiências humanas compartilhadas; são, portanto, modelos de conhecimento que permitem 

a construção de sentido a partir de informações sobre a existência humana, relacionadas a trabalho, 

atividades de lazer etc. 

O “a gente” genérico sempre inclui a plateia, mas a inclusão da 3ª pessoa pode acontecer de 

maneira variada. A referência a “OUTRO(S)” pode ocorrer de forma ampla ou limitada, ou seja, a 

indicação dêitica pode representar categorias maiores como a de seres humanos; ou categorias 

menores como as de trabalhadores, de professores, de homens, de mulheres etc. 

Os exemplos abaixo ilustram pequenas variações do uso genérico.  

 

(44) “Quando a gente está nadando... quando a gente entra na água e a gente começa a 

nadar, quando a gente começa a cansar, a gente, em vez de ir até o final, a gente tenta voltar – 

apavorado, muitas vezes – sem se dar conta de que a volta é mais difícil do que a ida.” (Discurso 

na cerimônia de encerramento da 1ª Conferência Nacional de Educação, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães - Brasília-DF, 1º de abril de 2010). 

 

O exemplo (44) apresenta o uso de “a gente” genérico que inclui o falante, a plateia e toda e 

qualquer pessoa que tenha experienciado uma situação difícil relacionada à natação. O falante apela 
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para o conhecimento idealizado da plateia (ministros, políticos, educadores e alunos) de uma 

situação ameaçadora no mar, num rio ou numa piscina em que o banhista, por não avaliar muito 

bem a distância a ser percorrida a nado, enfrenta dificuldades para completar a tarefa. Isto é, o 

indivíduo, consciente da impossibilidade de conclusão da tarefa, tenta retornar ao ponto de partida, 

mas entra em desespero, comprometendo ainda mais o próprio rendimento. Através dessa imagem, 

o falante busca respaldo na experiência das pessoas com episódios difíceis para argumentar que 

ainda tem muito a fazer pelo país como presidente da República. Ou seja, Lula, por meio de um 

processo figurativo de construção do sentido, tenta conquistar apoio político. 

A seguir, a análise ilustrativa dos processos cognitivos envolvidos na construção do sentido 

para o “a gente” no exemplo (44). 
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Figura 22 – Representação referente ao uso genérico no exemplo (44). 

 

A indicação dêitica do “a gente” na figura 22 afasta-se do centro da categoria, na medida em 

que, além de indicar o falante e membros da plateia presentes ao discurso em Brasília, aponta para 

qualquer outra pessoa que, por ventura, tenha passado pela situação de “entrar na água, nadar, 

cansar, tentar voltar, apavorar-se e perceber a dificuldade desse ato”. Numa linguagem metafórica, 

o falante ilustra a experiência de se iniciar uma atividade, perceber a dificuldade para concluí-la, 
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mas não poder desistir no meio do caminho, já que é preciso vencer os obstáculos e seguir em 

frente. 

A integração conceptual no diagrama acima apresenta o pronome “a gente” como indicador 

dêitico de um falante dentro de um grupo com o qual interage. Para a interpretação deste uso menos 

prototípico, um MCI dêitico é ativado, estabelecendo correspondências com outros MCIs análogos: 

o MCI de discurso oficial e o MCI de natação. 

Das correspondências entre os MCIs, um esquema genérico é criado para sustentar a afinidade 

entre os inputs acionados. Como resultado da interrelação entre os MCIs, surge um espaço que 

reúne informações mescladas dos chamados espaços de partida (inputs 1, 2 e 3).  Os papéis de 

“falante”, “presidente” e “nadador”, de um lado, e de “ouvinte”, “plateia” e “nadadores em geral”, 

de outro, descritos nos inputs 1, 2 e 3, são comprimidos na representação de 1ª  pessoa do plural “A 

GENTE”, cuja descrição semântica, nesse caso, é “FALANTE/Lula + 

OUVINTES/ministros/políticos/educadores/alunos + OUTROS/todo e qualquer nadador”. 

  

5.3.3. Uso virtual 

 

Dentre todos os usos apresentados, o “a gente” virtual destaca-se por permitir que a referência 

ao falante resulte de um deslocamento espaço-temporal em relação à cena comunicativa. Neste 

caso, pode-se ter a referência dêitica de um falante que ora é deslocado para o passado, ora para o 

futuro. O papel do falante, ancorado no MCI de discurso oficial, é desfocalizado para que ele possa 

assumir outro papel já experienciado ou a experienciar, cuja indicação dêitica extrapola a situação 

comunicativa imediata. Isso pode ocorrer também com as outras entidades-padrão; porém, o 

inusitado está no fato de haver um uso em que o papel do falante projetado na mescla não pertence 

ao MCI do evento de fala imediato. Assim, é possível constatar que esse uso se distancia ainda mais 

do núcleo da categoria, uma vez que a projeção da 1ª pessoa está ancorada em um domínio de 

conhecimento alternativo. 
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Observemos o que os exemplos nos esclarecem sobre esse uso. 

 

 (45) “Não falo isso, não falo isso com orgulho de quem fez. Falo isso com tristeza do que 

aqueles que antes de mim não fizeram, pedindo a Deus que aqueles que vierem “me coloquem no 

chinelo” e façam dez vezes mais do que eu fiz, para que a gente resolva o problema do atraso 

educacional do nosso país.” (Discurso na cerimônia de encerramento da 1ª Conferência 

Nacional de Educação, Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Brasília-DF, 1º de abril de 

2010). 

 

No exemplo (45), parece haver uma ambiguidade quanto à referência dêitica do “a gente”; no 

entanto, o contexto informacional aponta para a interpretação de uma indicação de 1ª pessoa 

(“FALANTE”/virtual) e de 3ª  pessoa (“OUTROS”/virtuais) situadas num momento que transcende 

a cena comunicativa em que o discurso é realizado. Trata-se da projeção futura do papel do falante e 

de outras pessoas que estavam ou não presentes ao momento da fala. O falante, ao fazer uso da 

forma “a gente”, fala como ex-presidente que será no futuro ou, talvez, como presidente em um 

novo mandato. As outras pessoas que integram essa referência e serão corresponsáveis por resolver 

o problema citado também estão deslocadas para o futuro, já que a solução para o atraso 

educacional no país, segundo Lula, só será alcançada a médio e longo prazo. Assim, como o próprio 

falante prevê, o progresso da educação brasileira tende a culminar nas gestões presidenciais futuras, 

quando Lula desempenhará o papel de ex-presidente.  

Na sequência, encontra-se a configuração para o processo de mesclagem no exemplo (45). 
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Figura 23 – Representação referente ao uso virtual no exemplo (45).
 14

 

 

A figura 23 traz uma configuração mais complexa que as já apresentadas anteriormente. Neste 

gráfico, três MCIs são acionados para sustentar a interpretação do dêitico de 1ª pessoa. Os MCIs 

estabelecem relações associativas entre informações sobre indivíduos, tempo e espaço 

compartilhadas num esquema genérico.  Portanto, são acionados, paralelamente ao MCI padrão da 

dêixis, os MCI de discurso oficial (de onde não são projetados quaisquer elementos) e o MCI de 
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 A projeção virtual é marcada pelo link pontilhado. 
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política nacional (de onde são projetadas as representações de “FALANTE” e “OUTROS” 

virtualmente). O MCI de discurso oficial é um domínio intermediário entre o MCI da dêixis e o 

MCI de política nacional (futuro) capaz de apoiar a associação entre falante, presidente (Lula) e ex-

presidente, como também sustentar a correlação entre ouvintes, plateia (ministros, políticos, 

educadores e alunos) e outras pessoas presentes num cenário político futuro (próximos presidentes 

eleitos e cidadãos brasileiros). A mesclagem conta com a projeção de “falante” e “ouvintes” (input 

1), mas também com a projeção virtual de “ex-presidente”, “futuros presidentes” e “cidadãos 

brasileiros” vindos do MCI de política nacional (input 3). A projeção do papel de “presidente” não 

se dá vinda do input 2, uma vez que o falante, ao empregar a expressão “a gente”, desloca-se para o 

papel de ex-presidente que desempenhará no futuro. Ou seja, Lula constrói sentido para seu 

discurso num contexto virtual que exige a projeção futura do papel de quem fala. Com isso, a 

ausência da projeção de “presidente” inviabiliza o processo de compressão de papel realizado pela 

mesclagem. A projeção de “plateia” do MCI de discurso oficial também não ocorre na mescla, pois 

o sentido desse uso surge da projeção futura de entidades dêiticas localizadas fora da interação 

comunicativa imediata. 

A descrição semântica nesta mesclagem é “FALANTE/Lula virtual + OUVINTES + 

OUTROS/próximos presidentes e cidadão brasileiros virtuais”. Este uso caracteriza-se por ser 

ainda menos prototípico do que o uso genérico, representando um afastamento ainda maior do 

núcleo da categoria. 

Abaixo apresentamos mais um exemplo de uso virtual do dêitico “a gente”. 

 

 (46) “(...) tem um ponto que nos une? É esse ponto que vai nos fazer ir para a rua juntos, é 

esse ponto que vai fazer a gente ir para ao Congresso Nacional, é esse ponto que vai fazer o 

presidente da República nos atender.” (Discurso durante encontro com representantes das 

Centrais Sindicais da 4ª Marcha da Classe Trabalhadora - Palácio do Planalto, 05 de 

dezembro de 2007). 
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No exemplo (46), a expressão “a gente” destaca um falante deslocado para antes do momento 

da interação, cuja referência aponta para sua contraparte virtual que se afasta da indicação 

tradicional da dêixis. 

O ponto de vista está direcionado para um momento do tempo e do espaço em que Lula não 

era o presidente, mas atuava como sindicalista. Isso só é possível porque os participantes da cena 

comunicativa estabelecem, em comum acordo, um espaço mental virtual que possibilita conceber o 

presidente Lula como um dos sindicalistas ali presentes. Tanto o falante (presidente) quanto seus 

ouvintes (sindicalistas) podem se reconhecer na cena comunicativa, o que permite que uma projeção 

externa ao contexto imediato proporcione a criação de um novo contexto, construído, a partir do 

acesso a conhecimentos socioculturais compartilhados. 

Para analisar essa ocorrência, propôs-se o seguinte processo de mesclagem conceptual.  
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Figura 24 – Representação referente ao uso virtual no exemplo (46). 

 

O diagrama 24 indica que os espaços de partida - input 1 (MCI da dêixis), input 2 (MCI de 

discurso oficial) e input 3 (MCI de sindicalismo nacional) - têm suas contrapartes associadas, 

representadas e compartilhadas num esquema genérico. A expressão dêitica “a gente” envolve a 

projeção no espaço mescla de “falante” e “ouvintes” vindos do MCI da dêixis, “plateia” 

(sindicalistas da 4ª marcha) decorrente do MCI de discurso oficial e “dirigente sindical” projetado a 
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partir do MCI de sindicalismo nacional no passado. O papel de “presidente”, por sua vez, não é 

projetado no espaço mescla, o que explica o caráter menos prototípico do dêitico. Neste caso, a 1ª 

pessoa projetada é uma mescla entre o falante atual (Lula) e sua contraparte como sindicalista no 

passado. Tanto sua experiência pessoal quanto o conhecimento cultural dos participantes na cena 

comunicativa contribuem para que a estrutura linguística possa significar muito mais do que indica 

convencionalmente. Este uso não prototípico possibilita a polissemia da expressão “a gente”, 

autorizando a interpretação da descrição semântica “FALANTE/Lula virtual + 

OUVINTES/sindicalistas da 4ª marcha” que emerge a partir da operação de mesclagem conceptual. 

 

5.3.4. Uso pseudo-inclusivo 

 

O uso pseudo-inclusivo simula a inclusão de participantes em contextos nos quais a referência 

ao falante deveria ser específica. A inclusão de ouvinte(s) e/ou de outros indivíduos em contextos 

nos quais isso não é possível revela a estratégia do falante em criar uma situação imaginativa 

compartilhada pelos interlocutores. O falante implementa uma aproximação com os demais 

participantes, na medida que se inclui como parte de um grupo, mesmo que esse grupo não faça 

parte da referência dêitica. Por outro lado, o papel do falante pode não ter sua indicação franqueada 

pelo MCI dêitico, mas sim por um MCI alternativo contrafactual que justifique cognitivamente sua 

participação no evento de fala.  Assim, tem-se para esse uso a constituição de uma situação 

comunicativa hipotética que identifica, ainda que de maneira ilegítima, membros da referência 

dêitica de pessoa. 

Vejamos o exemplo abaixo. 

  

(47) “Bem, eu tenho um discurso aqui por escrito e outro discurso por escrito, e eu vou 

guardar o meu discurso para a gente ler depois (...).” (Discurso na cerimônia de formatura em 

construção civil de alunos do Programa Próximo Passo, São Paulo-SP, 1º de junho de 2010). 
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Neste exemplo (47), o falante (presidente Lula) inclui hipoteticamente os ouvintes (membros 

do governo, empresários e alunos) que, juntamente com ele, realizariam a leitura do segundo 

discurso em outro momento da cerimônia. O que se tem de fato é a leitura do discurso única e 

exclusivamente a ser feita pelo presidente para a plateia. Assim, o falante usa como recurso de 

aproximação com os ouvintes a pseudo-inclusão da plateia numa atividade hipoteticamente 

conjunta que caberia, na verdade, ao próprio presidente, como orador do discurso oficial. 

A ilustração a seguir mostra os processos mentais envolvidos na interpretação do “a gente” no 

exemplo (47). 

Figura 25 – Representação referente ao uso pseudo-inclusivo no exemplo (47).
 15
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 A projeção hipotética é marcada pelo link tracejado. 
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A mesclagem ilustrada no gráfico 25, tal como o uso inclusivo já mencionado, está ancorada 

em dois espaços de partida: o MCI da dêixis e o MCI de discurso oficial. No diagrama, o MCI de 

discurso oficial traz os elementos presidente (Lula), plateia (membros do governo, empresários e 

alunos), tempo (01/06/2010) e lugar (São Paulo). Neste caso, há projeção do “falante” e dos 

“ouvintes” no espaço mescla, mas a diferença crucial em relação ao uso inclusivo é que a projeção 

dos ouvintes se dá de maneira hipotética.  

A construção do sentido ocorre mediante a mesclagem entre as indicações de 1ª pessoa 

(“falante” e “presidente”) provenientes dos inputs 1 e 2. Esse uso encontra-se afastado do centro da 

categoria e pode ser ilustrado pela descrição “FALANTE/Lula + OUVINTES/membros do 

governo/empresários/alunos hipotéticos”. 

O uso pseudo-inclusivo não se restringe à pseudo-inclusão do(s) ouvinte(s), mas também 

pode incluir hipoteticamente o falante. Na sequência, encontra-se um exemplo desse último tipo. A 

princípio, tal ocorrência parece se comportar como um dêitico prototípico que inclui o falante e o(s) 

ouvinte(s). Entretanto, o preenchimento contrafactual do papel do falante pela pessoa que profere o 

discurso no evento de fala diferencia esse uso do núcleo da categoria. 

Observemos o seguinte exemplo: 

 

 (48) “Agora, fazer esgoto, que vai embaixo da terra; fazer tratamento de saneamento básico 

nos lugares mais pobres deste país; colocar guia em sarjeta... Porque a classe rica não sabe o 

valor de um metro de asfalto. A gente já nasce no asfalto, então... Agora, vá na terra do pobre, que 

o cara costuma carregar um quilo de barro embaixo do pé para ir trabalhar, quando chove, e faça 

um asfaltozinho, mesmo que seja uma “piçarrinha”, para ver como ele vai ganhar o reino da 

alegria.” (Discurso na cerimônia de anúncio de novos projetos financiados pelo FNHIS – 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – (PAC Habitação), Brasília, 10 de 

novembro de 2009). 
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No exemplo (48), o dêitico “a gente” indica o falante como projeção de um MCI contrafactual 

em que o presidente desempenha papel distinto (cidadão privilegiado) daquele que corroboraria sua 

história de vida. Esse uso revela uma referência imaginativa, cujas características explicitam uma 

trajetória de vida ficcional. Tal recurso é compatível com uma estratégia a serviço das finalidades 

políticas e sociais do discurso presidencial de Lula, que visa a tornar mais próximo o contato com 

os ouvintes (empresários), criando, assim, um contexto irreal em que ambos pertenceriam à mesma 

classe social desde a infância. 

Na tentativa de simular participação no grupo a que destina seu discurso, o falante assume um 

papel que nunca desempenhou. Neste sentido, o uso pseudo-inclusivo se distingue do uso virtual, 

pois o papel assumido pelo falante não faz parte de sua trajetória de vida e nem poderá fazer; é uma 

referência fictícia que não integra o perfil do falante. Quanto ao uso virtual, o que se tem é um 

falante fora da cena comunicativa, mas localizado num momento factível, sendo esse projetado para 

o passado ou para o futuro. 

A configuração para a interpretação desse uso dêitico encontra-se a seguir: 
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Figura 26 – Representação referente ao uso pseudo-inclusivo no exemplo (48). 

 

A mesclagem apresentada na ilustração 26 aciona três espaços de partida: MCI da dêixis, MCI 

de discurso oficial e MCI de classe social. Tais domínios colaboram para a construção de um 

sentido novo para a indicação dêitica desse tipo de “a gente” pseudo-inclusivo, já que sustentam 

projeções de elementos distintos no espaço da mesclagem. Entre os MCIs surgem informações que 
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são emparelhadas e compartilhadas num esquema genérico. No MCI da dêixis, as representações de 

“falante” e “ouvinte” são selecionadas e projetadas no espaço mescla, sendo a primeira uma 

projeção virtual. O MCI de discurso oficial contribui com a indicação de “presidente” (como uma 

representação virtual) e “plateia” (composta por cidadãos privilegiados); a 3ª pessoa provém da 

referência a “cidadãos privilegiados” do MCI de classe social. A conceptualização do uso pseudo-

inclusivo se dá a partir da integração, no espaço mescla, dos elementos provindos dos input 1, 2 e 3. 

Na interpretação semântica do diagrama (26), observa-se a descrição “FALANTE/Lula hipotético 

+ OUVINTES/cidadãos privilegiados + OUTROS/cidadãos privilegiados”. Este tipo de “a gente” 

caracteriza a penúltima radialidade da categoria, pois estabelece referência apenas hipotética ao 

falante. 

 

5.3.5. Uso exclusivo 

 

O uso exclusivo do “a gente” indica o falante e indivíduos que não estão necessariamente 

presentes ao evento de fala. Essa assunção resulta na ideia de que os ouvintes devem ser excluídos 

da indicação dêitica. Embora, como já mencionado anteriormente, alguns desses usos apresentem 

uma exclusão apenas parcial dos ouvintes, na maioria das ocorrências analisadas, os casos de “a 

gente” exclusivo não incluíram a plateia na referência dêitica - conforme é previsto para esse uso. A 

exclusão parcial configurou alguns poucos casos específicos e, por isso, foi entendida como uma 

nuance de um mesmo uso dêitico. 

Portanto, a ocorrência de “a gente” exclusivo evidencia duas possibilidades de uso: exclusivo 

I – o falante exclui toda a plateia ou não é possível identificar referência dêitica a algum(ns) 

ouvinte(s) presente(s) no momento do discurso - e exclusivo II – o falante exclui a maioria dos 

ouvintes; embora inclua alguns membros da plateia (trata-se de personalidades políticas fisicamente 

presentes na plateia, mas conceptualmente associadas a atividades externas à cena comunicativa, 

como participantes da equipe de governo).  
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O uso exclusivo I pode ser ilustrado da seguinte forma: 

 

 (49) “Então, eu agradeço a Deus, todos os dias, o dia em que a minha mãe pegou um pau de 

arara – no dia 13 de dezembro de 1952 – e colocou oito filhos dentro, e veio comendo farinha, 

rapadura e água suja do rio São Francisco, para a gente chegar aqui em São Paulo.” (Registro 

histórico do discurso em Guarulhos, Guarulhos-SP, 04 de setembro de 2010). 

 

Neste exemplo (49), o uso do “a gente” indica o falante (presidente Lula) e seus familiares, 

que não participam do contexto discursivo atual, enquanto os ouvintes (população de Guarulhos, 

políticos e membros do governo) são excluídos da referência dêitica do “a gente”. O falante relata 

sua luta pessoal desde a infância quando deixou a terra natal, ainda criança, em busca de alguma 

perspectiva de vida. Ele narra sua aventura na companhia da mãe e dos irmãos pelas estradas áridas 

do sertão pernambucano até a chegada a São Paulo. 

O diagrama a seguir apresenta o processo de mesclagem conceptual no exemplo (49). 
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Figura 27 – Representação referente ao uso exclusivo I no exemplo (49). 

 

O diagrama 27 apresenta a mesclagem a partir de três MCIs distintos: MCI padrão da dêixis, 

MCI de discurso oficial e MCI de viagem. No espaço mescla, as informações de “falante”, 

“presidente” e “retirante” vindas, respectivamente, dos MCIs da dêixis, de discurso oficial e de 

viagem são projetadas. Os papéis de “presidente” e “retirante” são emparelhados e, juntamente com 

a indicação de familiares, são comprimidos na representação de 1ª pessoa do plural (“A GENTE”) 
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na mesclagem. Esse uso exclusivo, por prescindir da referência ao(s) ouvinte(s), encontra-se numa 

radialidade mais afastada do centro da categoria de “a gente”. A descrição semântica para esse 

exemplo é “FALANTE/Lula + OUTROS/familiares do retirante”. 

O uso exclusivo II pode ser ilustrado com base no seguinte exemplo: 

 

(50) “E essas coisas vão acontecer melhor se as obras que o governo estiver fazendo, 

Marcio, a gente contratar as próprias pessoas dos bairros.” (Discurso na cerimônia de 

formatura em construção civil de alunos do Programa Próximo Passo, São Paulo-SP, 1º de 

junho de 2010). 

 

A expressão “a gente” no exemplo (50) apresenta um uso em que a exclusão da plateia é 

parcial; trata-se, pois, de um exclusivo em que o “a gente” aponta para, pelo menos, uma pessoa da 

plateia. Neste exemplo, Lula apresenta o ministro das Cidades, Márcio Fortes, que, em suas 

palavras, “é o companheiro que coordena o programa Minha Casa, Minha Vida”. Além do 

ministro, possivelmente, são indicados pela dêixis alguns membros do governo presentes e 

integrantes da equipe de governo ausentes. De qualquer forma, a maioria dos membros da plateia, 

os alunos do Programa Próximo Passo, são excluídos da referência. 

A seguir, temos a configuração do processo cognitivo de mesclagem conceptual responsável 

pela interpretação da dêixis no exemplo (50). 
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Figura 28 – Representação referente ao uso exclusivo II no exemplo (50). 

 

O gráfico 28 traz a correspondência entre o MCI da dêixis, o MCI de discurso oficial e o MCI 

de política. No espaço mescla, são projetadas as representações de “falante” e de “ouvintes” 

oriundas do MCI da dêixis. No MCI de discurso oficial, as informações acionadas e projetadas na 

mescla são as representações de “presidente” e parte da “plateia” representada pelo ministro Márcio 
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Fortes e por membros do governo. A indicação do “a gente” é complementada pela representação 

da 3ª pessoa (equipe de governo) provinda do MCI de política nacional. A interpretação semântica 

para o “a gente” se dá a partir da mesclagem entre os elementos projetados no espaço mescla. Como 

descrição semântica, tem-se a composição “FALANTE/Lula + OUVINTE/Márcio Fortes/membros 

do governo + OUTROS/equipe de governo”. 

As análises apresentadas nesta seção evidenciam que a polissemia do dêitico “a gente” reflete 

múltiplas possiblidades de acesso a Modelos Cognitivos Idealizados, e de projeção/compressão de 

elementos originários desses MCIs na mescla. Pode-se sugerir que a plasticidade apresentada pelo 

dêitico favoreceu sua utilização nos discursos analisados, pela possibilidade de que, em cada 

situação, fossem recrutados MCIs facilmente acessáveis pelo público-alvo.  

Embora o foco do trabalho tenha sido estabelecer uma análise qualitativa, envolvendo a 

descrição e a explicação dos processos cognitivos ativados por diferentes ocorrências do dêitico “a 

gente”, na próxima seção serão tecidas algumas considerações de natureza quantitativa sobre o 

fenômeno, com o objetivo de ilustrar os usos preferenciais do dêitico no discurso presidencial 

analisado.  

 

5.4. Dados referentes à frequência de uso de cada um dos tipos. 

 

A verificação da frequência dos dados possibilitou traçar um perfil da expressão no discurso 

presidencial de Lula. Vejamos o quadro percentual abaixo: 
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USO OCORRÊNCIAS PERCENTUAL 

INCLUSIVO 7 3,5% 

GENÉRICO 86 44,1% 

VIRTUAL 4 2,0% 

PSEUDO-INCLUSIVO 8 4,1% 

EXCLUSIVO 90 46,1% 

TOTAL 195 100% 

 

 

Tabela 1 – Frequência dos usos da expressão “a gente” 

 

Os índices acima demonstram que o discurso presidencial privilegiou os usos genérico e 

exclusivo do dêitico “a gente”. Essas escolhas podem ser explicadas por estratégias 

complementares, compatíveis com os objetivos do discurso político: (a) buscar apoio para o 

governo, maximizando a importância de seus objetivos e a dimensão dos seus desafios; (b) valorizar 

as efetivas realizações governamentais, ressaltando o trabalho das diferentes equipes que compõem 

o governo.  

No caso da busca de apoio para o governo, o uso genérico permite que o presidente inclua si 

próprio e seus interlocutores em um grupo mais amplo (ex. seres humanos, cidadãos brasileiros 

etc.), de modo que objetivos e desafios sejam apresentados como questões de relevância 

“universal”. Quanto à valorização das realizações governamentais, o uso exclusivo ressalta as 

atividades do governo, envolvendo o presidente e sua equipe, de forma a demonstrar empenho e 

eficiência.  

Embora menos frequentes, os usos inclusivo, pseudo-inclusivo e virtual apresentam um ponto 

comum que merece ser destacado.  Todos esses usos, que conjuntamente correspondem a 9,6% das 

ocorrências, envolvem recursos de aproximação entre o presidente e a plateia na cena comunicativa: 

o uso inclusivo reúne todos os participantes da interação, valorizando o “aqui” e “agora” do evento 
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de fala; já os usos pseudo-inclusivo e virtual constituem estratégias cognitivas de simulação dessa 

aproximação: ora a inclusão dos ouvintes (ou do falante) funciona como uma espécie de “licença 

poética”, destacando uma união desejável (uso pseudo-inclusivo), ora papéis desempenhados no 

passado ou (potencialmente) no futuro são recrutados para estabelecer uma aproximação com os 

interlocutores atuais (uso virtual).   

A discussão apresentada nesta seção permite que se conclua que os diferentes usos do 

dêitico “a gente” são particularmente compatíveis com as estratégias persuasivas do discurso 

político. Embora o detalhamento dessas estratégias fuja ao escopo do presente trabalho, a 

explicitação dos processos de mesclagem associados aos diferentes usos da expressão pode lançar 

bases sólidas para generalizações futuras sobre o assunto.   
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CONCLUSÃO 

 

Verificou-se, nesta pesquisa, que as teorias linguísticas tradicionais não chegam a explicar 

usos dêiticos de formas pronominais consideradas não-dêiticas. Por outro lado, pesquisas em 

sociolinguística e em análise do discurso registram o caráter polissêmico de tais formas; porém, 

falta-lhes explicar como se dá a construção do sentido em cada um dos usos observados. Para 

investigar essas questões, adotamos o referencial teórico da Linguística Cognitiva, que oferece 

possibilidade para a investigação de processos mentais que franqueiam a interpretação da 

polissemia de fenômenos pragmáticos, como a dêixis.  

No caso do dêitico “a gente”, a polissemia que envolve o uso dessa expressão é resultante do 

acesso a MCIs distintos na constituição do processo de mesclagem conceptual. O processo de 

interpretação de um dêitico inicia-se pelo entendimento usual que temos dele: a expressão “a gente” 

indica um grupo do qual o falante faz parte. Esse sentido está ancorado no MCI padrão da dêixis 

responsável por reunir as informações prototípicas a respeito da dêixis - termo que indica um 

falante e os interlocutores num tempo e espaço específicos.  

Quando a comunicação indica participantes externos à interação, faz-se necessário o acesso a 

outro domínio cognitivo (input 2), que fornece informações atualizadas sobre os interlocutores, o 

lugar e o tempo relativos ao contexto em foco. Entre os domínios de partida, informações são 

projetadas como contrapartes, fundamentando todo o processo. O significado novo decorre dos 

elementos vindos dos inputs e projetados no espaço mescla. Portanto, a análise semântica dos dados 

mostrou ser a interpretação polissêmica dos dêiticos dependente de um processo de mesclagem 

entre domínios conceptuais. 

Do processo de mesclagem, surgem também os sentidos para os usos não-prototípicos, ou 

seja, aqueles que compartilham alguma(s) característica(s) com o núcleo da categoria - uso 

inclusivo – cuja descrição indica “FALANTE” e “OUVINTE(S)”.  Por apresentar referência a 

entidades externas ao evento comunicativo, o uso genérico se encontra numa etapa seguinte ao 
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núcleo da categoria. Além de fazer referência ao “FALANTE” e ao(s) “OUVINTE(S)”, ele insere a 

indicação a “OUTROS”, afastando-se do centro. Já o uso virtual está numa posição mais periférica, 

porque a indicação de uma das entidades prototípicas se dá virtualmente e, por isso, extrapola a 

situação comunicativa imediata. O uso pseudo-inclusivo destaca-se por promover uma referência 

hipotética que não está ancorada num domínio cognitivo real, mas contrafactual, configurando, 

portanto, uma simulação da inclusão de uma ou de todas as entidades-padrão. Por fim, o uso 

exclusivo evidencia uma ocorrência ainda menos prototípica, uma vez que anula claramente um dos 

elementos que compõem o sentido do dêitico prototípico: o(s) “OUVINTE(S)”. 

Acredita-se que o presente trabalho oferece uma contribuição relevante para a investigação da 

dêixis, não somente no estudo de formas linguísticas do português brasileiro, mas também na 

análise de dados de outras línguas. Desse modo, espera-se que a pesquisa abra novas perspectivas 

de análise da organização radial de outros dêiticos e, em especial, do dêitico “nós”. Dentro desse 

contexto, podem-se vislumbrar análises futuras que visem a uma explicação semântico-pragmática 

da variação entre os dêiticos “nós” e “a gente” a partir das semelhanças e/ou diferenças observadas 

em suas organizações radiais. 

 

  



 

 

126 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANUNCIAÇÃO, J. “Quando eu não sou eu”: mesclagem conceptual em dêiticos de primeira pessoa. 

Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado em Linguística. Faculdade de Letras. UFRJ, 2009. 

______; FERRARI, L. “Quando eu não sou eu”: mesclagem conceptual em dêiticos de primeira 

pessoa. In: FERRARI, L. (org.). Espaços mentais e construções gramaticais: do uso linguístico à 

tecnologia. Rio de Janeiro: Imprinta, 2009. pp. 20-40. 

BENVENISTE, Émile. Problèmes de Linguistique Générale I. Paris: Éditions Gallimard, 1966. 

BERLIN, B.; KAY, P. Basic color terms: their universality and evolution. Berkeley: University of 

California Press, 1969. 

BUSSE, U. Linguistic Variation in the Shakespeare Corpus: Morphosyntactic Variability of Second 

Person Pronouns. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins, 2002. 

BRUGMAN, C.; LAKOFF, G. Cognitive topology and lexical networks. In: SMALL, S., 

COTTRELL, G.; TANNENHAUS, M. (eds.). Lexical Ambiguity Resolution. San Mateo, CA: 

Morgan Kaufman, 1988. pp. 477-507. 

COSTA, J. A Multirreferencialidade nas formas pronominais “nós” e “a gente” na fala de estudantes 

teresinenses. Littera online, UFMA, v. 1, n. 2, jul-dez, 2010. Disponível em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera/article/view/298/226. Acessado em 

02/02/12. 

FARACO, C. A. O tratamento você em português: uma abordagem histórica. Fragmenta 13, 

Publicação do Curso de Pós-Graduação em Letras da UFPR. Curitiba: Editora da UFPR, 1996. 

FAUCONNIER, G. Mental spaces. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 

______. Mappings in Thought and Language. Cambridge University Press, 1997. 

FAUCONNIER, G.; TURNER, M. The way we think. New York: Basic Books, 2002. 

FERRARI, L.; FERREIRA, J. S. Mesclagem, polissemia e dêixis. Revista Linguística, v. 2, n.1, 2006.  

pp.38-68 

 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera/article/view/298/226


 

 

127 

 

FERRARI, L. Linguística cognitiva: fundamentos teóricos de pesquisas recentes e aplicações 

interdisciplinares. In: FERRARI, L. (org.). Espaços mentais e construções gramaticais: do uso 

linguístico à tecnologia. Rio de Janeiro: Imprinta, 2009b. pp. 13-26. 

______. A construção do sentido. In: MOLLICA, M. C. (org). Linguagem: para a formação em Letras, 

Educação e Fonoaudiologia. São Paulo: Contexto, 2009c. pp. 66-71. 

______; FONTES, V. F. M. Dêixis e mesclagem: a expressão pronominalizada “a gente” como 

categoria radial. Revista Linguística (Revista do Programa de Pós-graduação em linguística da 

UFRJ). Rio de Janeiro: Imprinta, v. 6, n. 2, 2010. pp 44-63. 

______. Introdução à Linguística Cognitiva. São Paulo: Contexto, 2011. 

FERREIRA. J. S. A interpretação sociocognitiva dos dêiticos no discurso. Rio de Janeiro: Dissertação 

de Mestrado em Linguística. Faculdade de Letras. UFRJ, 2006. 

FILLMORE, C. J. Towards a theory of deixis. The PCCLLU Papers. Department of Linguistics, 

University of Hawaii, 1971.  

______. An alternative to checklist theories of meaning. In: COGEN, C.; THOMPSON, H.; 

THURGOOD, G.; WHISTLER, K. (eds.). Proceedings of the Berkeley Linguistic Society. 

Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 1975. pp. 123-31. 

______. Scenes-and-framesemantics. In: ZAMPOLLI, A. (ed.). Linguistics structures processing. 

Amsterdam: North Holland, 1977. pp. 55-81.  

______. Frame semantics. In: LINGUISTIC SOCIETY OF KOREA (ed.). Linguistics in the Morning 

Calm. Seoul: Hanshin Pubishing, 1982. pp. 111-37. 

______. Frames and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica, 1985, 6. pp. 222-54. 

FONTES, V. F. M. O uso dêitico da expressão pronominalizada “a gente”. Rio de Janeiro: Trabalho 

final do curso Tópicos Especiais I. Programa de Pós-Graduação em Linguística. Faculdade de 

Letras. UFRJ, 2008. 

______. O caráter perspectivizador da gramática no uso dêitico da expressão pronominalizada “a 

gente”.  Rio de Janeiro: Trabalho final do curso Introdução à Linguística Cognitiva. Programa de 

Pós-Graduação em Linguística. Faculdade de Letras. UFRJ, 2009. 



 

 

128 

 

GEERAERTS, D. Cognitive Linguistics. In: VERSCHUEREN, J; ÖSTMAN, J. O.; BLOMMAERT, J. 

(eds.). Handbook of Pragmatics. Amsterdam: John Benjamins, 1995. pp. 111-16. 

______. A rough guide to Cognitive Linguistics. In: GEERAERTS, D. (ed.). Cognitive Linguistics: 

basic readings. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. 

HEINE, B. Grammaticalization. In: JOSEPH, B.; JANDA, R. D. (eds.) The Handbook of Historical 

Linguistics. Oxford: Blackwell, 2003. pp. 575-601. 

HOPPER, P. On some principles of grammaticization. In: TRAUGOTT, E. C.; HEINE, B. (eds.). 

Approaches to grammaticalization, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Company, v. I, 

1991. 

HOPPER, P.; TRAUGOTT, E. C. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press, 

1993. 

JACKENDOFF, R. Morphological and semantic regularities in the lexicon Language. In: Language, v. 

51, n. 3, 1975. 

LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 

______. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1987. 

LANGACKER, R. Foundations of cognitive grammar: Theoretical prerequisites. Standford: Standford 

University Press, 1987. 

______. Foundations of cognitive grammar: Descriptive applications. Standford: Standford University 

Press, 1991. 

______. Introduction to Concept, Image and Symbol. In: GEERAERTS, D. (ed.). Cognitive 

Linguistics: basic readings. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. pp. 29-52. 

LEVINSON, S.C. A dêixis. In: Pragmática. Trad. Borges e Mari. São Paulo: Martins Fontes, 

2007[1983]. 

LOPES, C. R. dos S. Nós e a gente no português falado culto do Brasil. Rio de Janeiro: Faculdade de 

Letras/UFRJ. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa, 1993. 



 

 

129 

 

______. A inserção de a gente no quadro pronominal do português: percurso histórico. Rio de Janeiro: 

Tese de Doutorado. Faculdade de Letras. UFRJ, 1999. 

______. O percurso de a gente em tempo real de longa duração. Para a história do português 

brasileiro. São Paulo: Humanitas Publicações/FFLCH/USP, v. II, 2001. pp. 127-48. 

______. De gente para a gente: o século XIX como fase de transição. In: ALKMIM, T. (org.). Para a 

História do Português Brasileiro – Novos Estudos. São Paulo: Humanitas /FLP/USP, 2002. pp. 

25-46. 

______. A inserção de “a gente” no quadro pronominal do português. Frankfurt/Madri: 

Vervuert/Iberoamericana, v. 18, 2003. 

______. Gramaticalização de “a gente” em português em tempo real de longa e de curta duração: 

retenção e mudança na especificação dos traços intrínsecos. Fórum Linguístico. Florianópolis, v. 

4, n.1, 2004. pp. 47-80. Disponível em: 

www.periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/download/.../7098. Acessado em 02/02/12. 

______. Retratos da variação entre "você" e "tu" no português do Brasil: sincronia e diacronia. In: 

RONCARATI, C.; ABRAÇADO, J. (orgs.). Português Brasileiro II - contato linguístico, 

heterogeneidade e história. Niterói: EDUFF, v. 2, 2008. pp. 55-71. 

LYONS, J. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, v. 2, 1977. 

MARMARIDOU, S. On Deixis. In: Pragmatic meaning and cognition. Amsterdam/ Philadelphia: 

John Benjamins, 2000. 

MARTELOTTA, M. E. et alii (org.). Gramaticalização no português do Brasil: uma abordagem 

funcional. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/Departamento de Linguística e Filologia/UFRJ, 1996. 

MEILLET, A. L’évolution des formes grammaticales. In: Linguistique historique et linguistique 

générale. Paris: Champion, 1912. pp. 130-48. 

NUNBERG, G. The Pragmatics of reference. City College of New York: Tese de Doutorado, 1978. 

OMENA, N. P. de. A referência variável da primeira pessoa do discurso no plural. In: NARO, A. et 

alii. Relatório Final de Pesquisa: Projeto Subsídios do Projeto Censo à Educação. Rio de Janeiro, 

UFRJ, 1986, v. 2. pp. 286-319.  

http://www.periodicos.ufsc.br/index.php/forum/article/download/.../7098


 

 

130 

 

______. As influências sociais na variação entre nós e a gente na função de sujeito. In: SILVA, G. M. 

de Oliveira; SCHERRE, M. M. P. (ed.). Padrões sociolinguísticos: análise de fenômenos variáveis 

do português falado na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/Depto. de 

Linguística e Filologia, UFRJ, 1996b. pp. 309-23. 

______. A referência à primeira pessoa do plural: variação ou mudança? In: PAIVA, M. da C.; 

DUARTE, M. E. L. 2003. (org.). Mudança linguística em tempo real. Rio de Janeiro, 

FAPERJ/Contracapa, 2003. 

PAREDES SILVA, V. L. P. O retorno do pronome tu a fala carioca. In: RONCARATI, C.; 

ABRAÇADO, J. (orgs.). Português Brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história. Rio 

de Janeiro: 7 Letras, 2003. pp. 160 – 69. 

RAMOS, C. M. A; BEZERRA, J R. M.; ROCHA, M. F. S. Do nosso cotidiano ou do cotidiano da 

gente? Um estudo da alternância nós/a gente no português do Maranhão. SIGNUM: Estudos da 

Linguagem. Londrina. v. 12, n. 1, 2009. pp. 279-292. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/view/4245. Acessado em 02/02/12. 

ROSCH, E. On the internal structure of perceptual and semantic categories. In: MOORE, T. (ed.).  

Cognitive development and the acquisition of language. New York: Academic Press, 1973. pp. 

111-44 

______. Principles of categorization. In: ROSCH, E.; LLOYD, B. (eds.). Cognition and 

Categorization. Hillsdale, NJ; NY: Lawrence Erlbaum, 1978. pp. 27-48.  

______; MERVIS, C. Family resemblances; studies in the internal structure of categories. Cognitive 

Psychology, 1975, 7. pp. 573-605. 

RUBBA, J. Alternate grounds in the interpretation of deictic expressions. In: FAUCONNIER, G; 

SWEETSER, E. (eds.). Spaces, worlds & grammar. Chicago: University of Chicago Press, 1996. 

pp. 227 – 261. 

SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. 30. ed. São Paulo: Cultrix, 2002[1916]. 

SILVA, L.I.L.  Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com 

representantes das Centrais Sindicais da 4ª Marcha da Classe Trabalhadora - Palácio do Planalto, 

05 de dezembro de 2007. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/view/4245


 

 

131 

 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de 

comemoração do Dia Internacional da Mulher - Palácio do Planalto, 05 de março de 2008. In: 

FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de anúncio 

de novos projetos financiados pelo FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 

(PAC Habitação), Brasília, 10 de novembro de 2009. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de 

encerramento da 1ª Conferência Nacional de Educação, Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

- Brasília-DF, 1º de abril de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante despedida dos alunos 

do ProUni selecionados para cursos de graduação na Universidade e Salamanca/Espanha. Centro 

Cultural Banco do Brasil - Brasília-DF, 05 de abril de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados 

pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de 

premiação da 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), Rio de 

Janeiro-RJ, 06 de abril de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante comemoração do 1º 

de Maio promovida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC São Bernardo do Campo-SP, 1º de 

maio de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de 

inauguração de obras do PAC Habitação na Via Mangue 3, Conjunto Habitacional Zeferino Agra 

e Vila Imperial, e de ordem de início das obras do PAC de duplicação da BR-101, trecho Palmares 

(PE)/Alagoas, Recife-PE, 07 de maio de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de 

formatura em construção civil de alunos do Programa Próximo Passo, São Paulo-SP, 1º de junho 

de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com os 

representantes do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha, da diretoria da Volkswagen e do 

Comitê Mundial dos Trabalhadores do Grupo Volkswagen, São Bernardo do Campo-SP, 1º de 

junho de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 



 

 

132 

 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante registro histórico do 

discurso em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu-PR, 02 de setembro de 2010. In: FONTES, V. Banco 

de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante registro histórico do 

discurso em Guarulhos, Guarulhos-SP, 04 de setembro de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados 

pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de 

formatura da “Turma Zilda Arns” do Instituto Rio Branco - Palácio Itamaraty, 05 de novembro de 

2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

______. Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com 

prefeitos e governadores contemplados na seleção do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC II – eixos “Cidade Melhor” e “Comunidade Cidadã” - Palácio do Planalto, 06 de dezembro 

de 2010. In: FONTES, V. Banco de dados pessoal. 

SWEETSER, E. From etymology to pragmatics; metaphorical and cultural aspects of semantics 

structures. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 

TAMANINE, A. A alternância nós/ a gente no interior de Santa Catarina. Curitiba: Dissertação de 

Mestrado, UFPR, 2002. 

VAN COMPERNOLLE, R. Second-person pronoun use and address strategies in on-line personal ads 

from Quebec. Journal of Pragmatics,  40, 2008. pp. 2062-2076. 

WITTGENSTEIN, L. Philosophical investigations. 2. ed. Oxford: Blackwell, 1958. 

ZILLES, A. M. S. Grammaticalization of “a gente” in Brazilian Portuguese. University of 

Pennsylvania Working Papers in Linguistics, v. 8, n. 3, 2002. pp. 297-310. 

______. O que a fala e a escrita nos dizem sobre a avaliação social do uso de a gente?. Letras de 

Hoje, v. 42, 2007. pp. 27-44.  



 

 

133 

 

ANEXO 

 

Lista de exemplos coletados: 

“A GENTE” INCLUSIVO 

 
Discurso na cerimônia de 

premiação da 5ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (Obmep), Rio 

de Janeiro-RJ, 06 de abril de 

2010. 

 
1. “Primeiro, eu queria que todos vocês ficassem de pé para que a 

gente pudesse prestar uma homenagem às vitimas das enchentes no 

Rio de Janeiro.” EU + VOCÊS [plateia]  
  

2/3. “Vamos olhar para o Ricardo nesta cadeira de rodas. Se todos nós 

que estamos aqui passássemos em uma praça no Rio de Janeiro e 

tivesse lá 10 mil meninos e meninas como vocês brincando, e a gente 

tivesse que selecionar 1.900 para ir fazer um teste de Olimpíada de 

Matemática, certamente a gente deixaria o Ricardo fora.” EU + 

VOCÊS [plateia] 
 

 
Discurso na comemoração do 1º 

de Maio promovida pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC São Bernardo do Campo-

SP, 1º de maio de 2010. 

 
4. “Ó, meu compromisso com vocês – eu não sei se este ano vai ter –, 

mas o primeiro jogo que o São Bernardo for fazer na divisão especial 

contra o “Coringão” aqui, nós estaremos lá para a gente comemorar 

juntos, e eu vou torcer pelo empate, obviamente.” EU + VOCÊS 

[plateia]  
 
5. “Então, eu quero olhar nos olhos de vocês e quero que vocês olhem 

nos meus olhos para que a gente possa ter uma conversa muito 

franca.” EU + VOCÊS [plateia]  

 

 
Registro histórico do discurso 

em Foz do Iguaçu, Foz do 

Iguaçu-PR, 02 de setembro de 

2010.  

 

 
6. “Eu queria, primeiro, conversar com vocês do jeitinho que a gente 

vai votar no dia 3 de outubro.” EU + VOCÊS [plateia de eleitores] 

 

 
Registro histórico do discurso 

em Guarulhos, Guarulhos-SP, 

04 de setembro de 2010. 

 
7. “É importante a gente lembrar esses fatos, porque a nossa luta não 

começa agora, a nossa luta vem de muito tempo, e nós estamos 

colhendo.” EU + VOCÊS [plateia e companheiros do partido] 

 

 

“A GENTE” GENÉRICO 

 
Discurso na cerimônia de 

comemoração do Dia 

Internacional da Mulher - 

Palácio do Planalto, 05 de 

março de 2008. 

 
1/2. “Mas, companheiras, voltando ao nosso assunto aqui, eu queria 

que a Dilma fizesse o discurso nos meu lugar, porque já que nós somos 

minoria aqui, Arlindo, amplamente minoria. Na sociedade, a gente não 

vê porque é muita gente e a gente não olha, mas aqui neste plenário 

nós estamos realmente minoritários.” EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
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Discurso na cerimônia de 

encerramento da 1ª 

Conferência Nacional de 

Educação, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães 

- Brasília-DF, 1º de abril de 

2010. 

 
3. “É preciso que, além do conhecimento acadêmico, essa pessoa 

tenha sensibilidade para conhecer a realidade deste país e para, 

sobretudo, ter sensibilidade para ouvir, porque Deus nos fez com duas 

orelhas e uma boca só. Portanto, a gente tem que ouvir mais do que 

falar, o que não é o meu caso, que falo demais.” EU + VOCÊS 

[plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 
4. “Eu acho que nós estamos em um processo de construção de 

cidadania, porque não é possível a gente depositar a confiança da 

gente em um professor ou em uma professora para tomar conta dos 

nossos filhos, sabendo que essa professora, no final do mês, não vai 

levar para casa sequer o suficiente para cuidar da sua própria 

família.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [pais e mães] 

 
5/6/7/8/9/10. “Quando a gente está nadando... quando a gente entra 

na água e a gente começa a nadar, quando a gente começa a cansar, a 

gente, em vez de ir até o final, a gente tenta voltar – apavorado, muitas 

vezes – sem se dar conta de que a volta é mais difícil do que a ida.” 

EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 

 
11. “Então, eu trabalhava o seguinte: às vezes tinha companheiro que 

queria radicalizar, eu falava: Companheiro, não radicalize. Não 

radicalize, porque a gente tem que construir sempre o caminho do 

meio.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 

 
12/13/14/15/16. “Eu cheguei lá, cheguei lá para poder provar... só tem 

um jeito de a gente enfrentar o preconceito e de a gente vencê-lo: é a 

gente não ter medo do preconceito e a gente enfrentá-lo. Enfrentá-lo 

com armas que a gente puder enfrentar, porque o preconceito é a 

maior doença.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e 

qualquer pessoa] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

premiação da 5ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (Obmep), Rio 

de Janeiro-RJ, 06 de abril de 

2010. 

 
17/18. “Mas tem outras coisas aqui que eu acho importante vocês 

saberem porque eu sou um ser humano que acredito que a gente só 

vence na vida, se a gente tiver motivação.”  EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 
19. “Eu comecei citando uma frase do Ricardo nas palestras dele, de 

que não existe a palavra “impossível”. Ela só existe para a gente 

desmoralizá-la.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e 

qualquer pessoa] 
 
20. “A única coisa impossível, sabe, a única coisa impossível no 

mundo é Deus pecar, é a única coisa impossível. O resto, tudo pode ser 

vencido pelo ser humano, tudo, basta que a gente tenha vontade.”  EU 

+ VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa]  
 

 
Discurso na comemoração do 1º 

de Maio promovida pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC São Bernardo do Campo-

SP, 1º de maio de 2010. 

 
21. “Eu aprendi, desde pequeno, que se a gente quiser saber se uma 

pessoa está falando a verdade, você tem que estar olhando no olho da 

pessoa. Não é a palavra, é o olho.” EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
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22. “Marinho, primeiro, o ABC está de parabéns por duas coisas: 

Santo André está na final do Campeonato Paulista e São Bernardo 

subiu para a divisão especial. São duas coisas importantes que estão 

acontecendo no ABC, porque no ABC, até então, futebol não era uma 

coisa muito valorizada. O estádio 1º de Maio, que servia só para a 

gente fazer greve, agora vai servir como domingo, lotado de gente, 

para assistir o São Bernardo do Campo ascender à primeira divisão, e, 

logo, logo o “Coringão” vai vir jogar aqui e vai precisar de muito 

mais gente. EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [sindicalistas] 
 
23. “Este país já não é mais um país que tem subordinação ao Fundo 

Monetário Internacional. Vocês estão lembrados, dez anos atrás, a 

gente vivia com uma mulher e um homem do FMI descendo no 

aeroporto para dizer para o governo “Você pode fazer isso, você pode 

fazer aquilo”, e o governo de cabeça baixa.” EU + VOCÊS [plateia] 

+ OUTROS [brasileiros] 
 
24. “Aqui quem manda é o povo brasileiro, aqui quem manda. E se 

naquele tempo a gente devia 60 bilhões ao FMI ou 30 bilhões, hoje é o 

FMI que deve ao Brasil US$ 14 bilhões, que nós emprestamos para 

ele.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [brasileiros] 

 

 
Discurso na cerimônia de 

inauguração de obras do PAC 

Habitação na Via Mangue 3, 

Conjunto Habitacional 

Zeferino Agra e Vila Imperial, 

e de ordem de início das obras 

do PAC de duplicação da BR-

101, trecho Palmares 

(PE)/Alagoas, Recife-PE, 07 de 

maio de 2010. 

 
25. “E a vida, a vida é assim, a gente vai aprendendo.”  EU + VOCÊS 

[plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 
26/27/28/29/30/31. “É como a vida da gente. Quando a gente casa 

novinho – e deve ter muita gente casada aqui – a gente vai 

descobrindo que a gente não sabe muita coisa. Aí, quando vêm os 

filhos, a gente vai pegando idade, a gente vai ficando mais maduro, 

mais consciente, mais sábio, a palavra é essa, a gente vai ficando mais 

sábio e vai fazendo as coisas de forma bem madura e bem tranquila.”  

EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

formatura em construção civil 

de alunos do Programa 

Próximo Passo, São Paulo-SP, 

1º de junho de 2010. 

 
32. “E alguns serviços a mulher tem mais competência do que a gente, 

tem mais competência, tem mais dedicação.”  EU + VOCÊS [homens 

na plateia] + OUTROS [classe dos homens trabalhadores] 

  
33. “Na verdade, na verdade, a oportunidade de cada brasileiro vai 

chegar, e a de vocês está chegando com o aprendizado dessa profissão. 

É apenas o começo. E eu queria que vocês não parassem de estudar, e 

vocês não deixassem de brigar por aquilo que vocês acreditam, não dá 

para a gente desanimar.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda 

e qualquer pessoa] 
 

 
Discurso na reunião com os 

representantes do Sindicato dos 

Metalúrgicos da Alemanha, da 

diretoria da Volkswagen e do 

Comitê Mundial dos 

Trabalhadores do Grupo 

Volkswagen, São Bernardo do 

 
34. “(...) eu me preocupava com o que os diretores do Sindicato 

falassem na porta de fábrica, porque quando a gente abre a boca para 

falar, você tem duas hipóteses: ou você não fala nada com nada, 

portanto, você não é notado; ou você fala muita bobagem e as pessoas 

que estão assistindo falam “Esse cara não está com nada”; ou você é 

capaz de ser convincente, falar e as pessoas saírem, depois de ouvir 

você falar, aprendendo um pouco mais e um pouco mais motivadas.” 
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Campo-SP, 1º de junho de 

2010. 
EU + VOCÊ [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 

 
35/36/37. “A greve, a gente faz quando entende que é necessário fazer, 

porque ela é um instrumento muito forte e a gente, também, não pode 

banalizar a greve por qualquer coisa. A greve, para fazer, é preciso 

que tenha uma boa motivação, uma boa razão e a gente estar 

convencido de que ela é um instrumento necessário.”  EU + VOCÊS 

[plateia] + OUTROS [trabalhadores] 
 
38. “Passamos a Rússia e passamos a Holanda, numa demonstração 

de que não existe limite para este país, na hora em que a gente 

acredita.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [brasileiros] 

 
39. “Eu acho que é isso que permite que a gente possa ter o orgulho de 

dizer que nós somos brasileiros e não desistimos nunca, porque este 

país desistiu muitas vezes, este país desistiu muitas vezes.” EU + 

VOCÊS [plateia] + OUTROS [brasileiros] 
 
40/41. “Existem milhões e milhões e milhões de razões para a gente 

construir a paz e não existe uma única razão para a gente construir a 

guerra.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer 

pessoa] 
 
42. “É este país que está dizendo ao mundo: em vez de armas e em vez 

de balas, mais comida e mais diálogo, mais emprego e mais salário, 

para que a gente possa resolver todas as crises do mundo.” EU + 

VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 

 

 
Registro histórico do discurso 

em Foz do Iguaçu, Foz do 

Iguaçu-PR, 02 de setembro de 

2010. 

 
43. “A gente sabe que quando político é perverso, que quando político 

age com canalhice, em tese, não é o presidente da República, não é o 

governador do estado, quem perde sempre é o povo pobre deste país 

que precisa do Estado, é o povo trabalhador que precisa do Estado.” 

EU + VOCÊS [plateia de eleitores] + OUTROS [todos os eleitores 

brasileiros] 
 
44/45. “Mas a gente não tem por que acreditar em político de duas 

caras, a gente precisa é apostar naqueles que têm história, que têm 

tradição e que têm compromisso.” EU + VOCÊS [plateia de 

eleitores] + OUTROS [todos os eleitores brasileiros] 
 
46. “Não tem problema, divergência é como a gente ter divergência 

em time de futebol, como toda divergência.” EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [torcedores de times de futebol] 
 
47. “Depois que a gente votar, eu não sei se tem alguém do Espírito 

Santo aqui, mas se tiver, quando voltar para lá, já vote no Magno 

Malta (...).” EU + VOCÊS [plateia de eleitores] + OUTROS [todos 

os eleitores brasileiros] 
 
48/49. “Eu estou dizendo isso, apenas para fazer uma coisa com vocês: 

em política, a gente vive tendo decepções e a gente vive tendo 

alegrias.” EU + VOCÊS [plateia de eleitores] + OUTROS [todos os 

eleitores brasileiros] 
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50. “Eu vou dizer uma coisa para vocês: minha mãe nasceu e morreu 

analfabeta, minha mãe não era capaz de escrever um “o” com o copo. 

Mas ela dizia para mim: “Meu filho, a gente conhece um homem é 

pelos olhos.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer 

pessoa] 
 
51/52/53. “A gente aprende. Se alguém estiver conversando com você 

de Ray-Ban, mande tirar o Ray-Ban, mande tirar, para você poder ver 

no olho. É na pupila aqui que a gente vê, é no brilho do olho que a 

gente sabe se a pessoa presta ou não presta.” EU + VOCÊS [plateia] 

+ OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 
54/55. “Depois que a gente já votou em deputado estadual, deputado 

federal, senador da República, a gente agora já votou para 

governador, nós vamos votar para presidenta da República deste 

país.”  EU + VOCÊS [plateia de eleitores] + OUTROS [todos os 

eleitores brasileiros] 
 
56. “Por isso, companheiros e companheiras, sem nenhuma presunção, 

faltam 30 dias e, para a gente eleger esse companheiro aqui nós vamos 

ter que perder a vergonha, sair com as nossas bandeirinhas todos os 

dias no nosso carro, andar com as nossas bandeirinhas na rua.” EU + 

VOCÊS [plateia de eleitores] + OUTROS [todos os eleitores 

petistas] 
 
57. “Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo 

para vocês: no dia 3 de outubro, aqui no Paraná votem Osmar, e no 

Brasil votem Dilma, para que a gente possa mudar este país.”  EU + 

VOCÊS [plateia de eleitores] + OUTROS [todos os eleitores 

brasileiros] 
 

 
Registro histórico do discurso 

em Guarulhos, Guarulhos-SP, 

04 de setembro de 2010. 

 
58. “E pelo fato de São Paulo ser importante, era muito importante 

que a gente fizesse uma experiência: uma dobradinha entre a eleição 

da Dilma e a eleição do Aloizio Mercadante aqui no estado de São 

Paulo, para que São Paulo possa experimentar o jeito de governar que 

nós implantamos no Brasil (...).” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS 

[companheiros do partido e eleitores]  

 
59/60. “Por isso que era importante a gente eleger este 

extraordinário... certamente, o melhor senador que nós temos em 

Brasília, a gente eleger para ter o melhor governador do estado de São 

Paulo. (Cadê a água?).” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS 

[companheiros do partido e eleitores] 
 
61. “Aloizio, antes de a gente chegar ao governo, o povo pobre não 

conseguia entrar em uma agência bancária, não conseguia entrar.”  

EU + VOCÊ [Aloizio Mercadante] + OUTROS [companheiros de 

governo] 
 
62/63/64. “Eu estava comentando com a Marta: nunca mais a gente 

viu um jornal, nunca mais a gente viu um jornalista falar das filas do 

INSS. Acabaram as filas do INSS neste país. Todo santo dia a gente 

acordava e lia nos jornais populares e [ouvia] nas rádios: “fila no 
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INSS”, briga no INSS”, “mulher espera 24 horas”, “homem vai lá na 

fila para guardar lugar para o outro.” EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [brasileiros] 
 
65. “Na verdade, os dois juntos vão substituir o Aloizio Mercadante, 

porque o Aloizio Mercadante foi o grande senador nosso, foi quem 

mais defendeu o governo, e eu acho importante a gente elegê-lo.”  EU 

+ VOCÊS [plateia] + OUTROS [companheiros do partido e 

eleitores] 
 
66/67. “Agora, depois que a gente votar na presidenta Dilma, no 

governador Aloizio, nos senadores, a gente vai votar para deputado 

federal e para deputado estadual.”  EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [companheiros do partido e eleitores] 
 
68. “Antes, a gente podia votar só com a identidade ou só com o 

título.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [brasileiros] 
 
69/70. “Dito isso, meus queridos companheiros e companheiras, eu 

acho que nós precisamos, a partir de hoje – são 29 dias ou 30 dias –, a 

gente precisa, a partir de hoje, todos os dias, a gente trabalhar com a 

nossa bandeirinha, levar o nome do Aloizio, levar o nome da Dilma, 

dos nossos senadores, dos nossos deputados.” EU + VOCÊS [plateia 

de eleitores] + OUTROS [todos os eleitores petistas] 
 
71/72/73. “A gente tem que, nesses 30 dias, trabalhar mais do que a 

gente trabalhou, para que a gente possa eleger Aloizio Mercadante 

governador do estado de São Paulo, eleger Marta senadora da 

República e eleger o Netinho senador.”  EU + VOCÊS [plateia de 

eleitores] + OUTROS [todos os eleitores petistas] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

formatura da “Turma Zilda 

Arns” do Instituto Rio Branco - 

Palácio Itamaraty, 05 de 

novembro de 2010. 

 
74/75. “Eu tenho esperança de que isso tenha servido de lição para 

todos nós e que a gente aprenda a continuar com essa valorização, 

porque é o grande estímulo que a gente pode ter.” EU + VOCÊS 

[plateia] + OUTROS [brasileiros] 

 
76. “Portanto, o Brasil não deve, não deve pedir favor... Licença, a 

gente sempre pede porque é de educação, sobretudo um diplomata.” 

EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 

77. “Nós, que nunca prometemos, vamos inaugurar 90% da primeira 

parte, este ano, e é uma obra que vocês deveriam ver, porque é um 

canal de 642 quilômetros de extensão, que vai levar água para a 

Paraíba, para uma parte de Pernambuco, para o Ceará e para o Rio 

Grande do Norte, atendendo a 12 milhões de nordestinos que moram 

no semi-árido. É uma obra para vocês não sentirem inveja quando 

falam: “Ah, mas tem um canal ali, tem um canal acolá”. Aí vocês têm 

que ir, com orgulho, mostrar a fotografia do canal de vocês: está aqui. 

Antigamente, a gente só mostrava o canal do dente, agora temos que 

mostrar o canal...” EU + VOCÊS [plateia de diplomatas] + 

OUTROS (todo e qualquer cidadão brasileiro) 
 

78. “Vocês vão representar... vocês vão poder representar o Brasil que 

ainda tem muitos problemas, e nós sabemos que a gente não vai 
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resolver o acúmulo secular dos problemas em um mandato ou em dois 

mandatos.” EU + VOCÊS [plateia de diplomatas] + OUTROS 

[equipe de governo] 
 

 
Discurso no encontro com 

prefeitos e governadores 

contemplados na seleção do 

Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC II – eixos 

“Cidade Melhor” e 

“Comunidade Cidadã” - 

Palácio do Planalto, 06 de 

dezembro de 2010. 

 
79. “E todo mundo sabe que além de tudo o que tem que ser feito na 

área da saúde, sobretudo a dengue é uma questão de limpeza, é uma 

questão de cuidados preventivos que a gente tem que ter.” EU + 

VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 
80/81. “Se a gente olhar as grandes favelas no Brasil – e poderíamos 

pegar São Paulo, poderíamos pegar o Rio de Janeiro, poderíamos 

pegar Belo Horizonte – a gente vai perceber que as favelas começaram 

a crescer muito mais fortemente nos grandes centros urbanos a partir 

dos anos 70.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer 

pessoa] 

 
82. “Eu lembro que nos anos 70, em São Paulo, a gente conhecia duas 

favelas famosas: a Favela do Vergueiro, que hoje é um grande 

conjunto habitacional, um bairro de classe média; e a Favela da Vila 

Prudente, que hoje, ainda, metade é favela, mas bem menor do que 

aquela que era.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e 

qualquer pessoa que tenha lembrança dos anos 70] 
 
83. “Seria importante se cada um de nós tivéssemos a felicidade de 

pegar uma foto aérea do que era a nossa capital em 1970 e comparar 

com o que é agora, seria importante, para a gente ver o que foi o 

resultado da chamada “década perdida” neste país.” EU + VOCÊS 

[plateia] + OUTROS [toda e qualquer pessoa] 
 
84. “Cada prefeitura e cada governo de estado devem ter, agora, um 

departamento de projeto, é importante que a gente tenha um 

departamento de projeto, porque é isso que vai fazer andar as coisas 

neste país.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [brasileiros de 

todas as cidades] 
 
85/86. “Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que vocês não 

permitam que as conquistas que vocês tiveram sejam diminuídas por 

qualquer pequenez política individual de cada um de nós. As 

conquistas foram muitas, e elas precisam ser consolidadas, porque 

quanto mais a gente conquista, mais a gente percebe que precisamos 

conquistar mais a cada dia. É isso que fortalece a nossa relação e é 

isso que fortalece a nossa democracia.” EU + VOCÊS [plateia] + 

OUTROS [brasileiros] 
 

 

“A GENTE” VIRTUAL 

 
Discurso na cerimônia de 

encerramento da 1ª 

Conferência Nacional de 

Educação, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães 

 

1. “Não falo isso, não falo isso com orgulho de quem fez. Falo 

isso com tristeza do que aqueles que antes de mim não fizeram, 

pedindo a Deus que aqueles que vierem “me coloquem no 

chinelo” e façam dez vezes mais do que eu fiz, para que a gente 
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- Brasília-DF, 1º de abril de 

2010. 
 

resolva o problema do atraso educacional do nosso país.” 

EU/virtual + OUTROS/virtuais [futuros presidentes] 

 

 
Discurso na cerimônia de 

formatura em construção civil 

de alunos do Programa 

Próximo Passo, São Paulo-SP, 

1º de junho de 2010. 

 
2. “Então, se tem um projeto habitacional ou uma coisa qualquer 

sendo feita numa vila, vamos fazer, vamos fazer o cadastramento dos 

homens e das mulheres daquela vila, para que eles trabalhem lá sem 

precisar pegar ônibus, porque, às vezes, a gente perde praticamente 

duas horas ou mais andando de ônibus para ir trabalhar.” EU/virtual 

+ VOCÊS [plateia] + OUTROS [trabalhadores] 
 

 
Discurso na reunião com os 

representantes do Sindicato dos 

Metalúrgicos da Alemanha, da 

diretoria da Volkswagen e do 

Comitê Mundial dos 

Trabalhadores do Grupo 

Volkswagen, São Bernardo do 

Campo-SP, 1º de junho de 

2010. 
 

 
3. “Hoje a gente não tem que ficar na porta da fábrica entregando 

boletim, porque pode colocar na linha de produção, cada um pega o 

seu boletim sem fazer nenhuma anarquia.” EU/virtual + VOCÊS 

[plateia composta por representantes sindicais e trabalhadores] + 

OUTROS [sindicalistas] 
 

 
Discurso no encontro com 

representantes das Centrais 

Sindicais da 4ª Marcha da 

Classe Trabalhadora - Palácio 

do Planalto, 05 de dezembro de 

2007. 
 

 
4. “(...) tem um ponto que nos une? É esse ponto que vai nos fazer ir 

para a rua juntos, é esse ponto que vai fazer a gente ir para ao 

Congresso Nacional, é esse ponto que vai fazer o presidente da 

República nos atender.” EU/virtual + VOCÊS [plateia de 

sindicalistas] + OUTROS [sindicalistas] 
 

 

“A GENTE” PSEUDO-INCLUSIVO 

 
Discurso na cerimônia de 

encerramento da 1ª 

Conferência Nacional de 

Educação, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães 

- Brasília-DF, 1º de abril de 

2010. 

 
1. “Eu queria dizer para vocês que, ao terminar o meu mandato, vai 

quebrar a cara quem pensar que eu vou ser um ex-presidente, porque 

vocês vão me ver andando por este país, porque a minha luta não era 

apenas para a gente ganhar a Presidência.”  EU + 

VOCÊS/hipotéticos [plateia] + OUTROS/hipotéticos 

[companheiros de partido] 
 

 
Discurso na comemoração do 1º 

de Maio promovida pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC São Bernardo do Campo-

SP, 1º de maio de 2010. 

 
2/3. “Eu não sei, não sei se os companheiros que cuidaram desta luz 

aqui, se podiam mexer um pouco nisso para não ficar muito na cara da 

gente aqui, que me atrapalha. Bom, isso parece um “João-bobo”, a 

gente empurra, volta. Não, é porque a gente não consegue ver vocês.” 

EU + VOCÊS/hipotéticos [plateia] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

inauguração de obras do PAC 

Habitação na Via Mangue 3, 

Conjunto Habitacional 

 
4. “A Caixa Econômica, no meu governo, ela fez mais casas do que ela 

já tinha feito. No ano passado, nós batemos o recorde de contratação 

de casas que tinha sido feito em 1985 pelo presidente Figueiredo – foi 

a época em que a Caixa mais contratou casas. Nós, no ano passado, 
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Zeferino Agra e Vila Imperial, 

e de ordem de início das obras 

do PAC de duplicação da BR-

101, trecho Palmares 

(PE)/Alagoas, Recife-PE, 07 de 

maio de 2010. 
 

batemos o recorde. Mas quando a gente fala das casas contratadas 

pela Caixa, eram 300 mil, 200 mil casas, 250, 280, a maioria das casas 

no Brasil é feita pelo povo.”  EU + VOCÊS/hipotéticos [plateia] +  

OUTROS/hipotéticos [companheiros de partido e equipe de 

governo] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

formatura em construção civil 

de alunos do Programa 

Próximo Passo, São Paulo-SP, 

1º de junho de 2010. 

 

5. “Bem, eu tenho um discurso aqui por escrito e outro discurso 

por escrito, e eu vou guardar o meu discurso para a gente ler 

depois (...).” EU + VOCÊS/hipotéticos [plateia] 

  
6. “Você fica pulando muito aí, vai nascer a criança, hein? Pule 

devagar, minha filha. Passe essa companheira para frente aí, para a 

gente tirar uma foto com ela.” EU + VOCÊS/hipotéticos [plateia] 

 

 
Registro histórico do discurso 

em Guarulhos, Guarulhos-SP, 

04 de setembro de 2010. 
 

 
7. “Bem, mas hoje, aqui, é dia de a gente falar do Aloizio 

Mercadante.”  EU + VOCÊS/hipotéticos [plateia] 

 

 
Discurso na cerimônia de 

anúncio de novos projetos 

financiados pelo FNHIS – 

Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social – (PAC 

Habitação), Brasília, 10 de 

novembro de 2009. 

 

8. “Agora, fazer esgoto, que vai embaixo da terra; fazer 

tratamento de saneamento básico nos lugares mais pobres deste 

país; colocar guia em sarjeta... Porque a classe rica não sabe o 

valor de um metro de asfalto. A gente já nasce no asfalto, 

então... Agora, vá na terra do pobre, que o cara costuma 

carregar um quilo de barro embaixo do pé para ir trabalhar, 

quando chove, e faça um asfaltozinho, mesmo que seja uma 

“piçarrinha”, para ver como ele vai ganhar o reino da alegria.” 

EU + VOCÊS/hipotéticos [plateia] +  OUTROS/hipotéticos 

[pessoas de classe social privilegiada] 

 

 

“A GENTE” EXCLUSIVO 

 
Discurso na cerimônia de 

comemoração do Dia 

Internacional da Mulher - 

Palácio do Planalto, 05 de 

março de 2008. 

 
1. “Eu penso que como nós estamos numa luta que não interessa 

apenas a conquista local de uma benfeitoria, mas o que a gente fizer 

na política para as mulheres sempre terá uma dimensão nacional.” EU 

+ OUTROS [equipe de governo] 
 
2. “O que eu acho importante é que vocês conseguiram produzir nas 

propostas que foram feitas uma dimensão maior do que 

tradicionalmente a gente fazia no Brasil, que era você elaborar 

programas que atendiam muito mais as pessoas que já estavam no 

movimento, as pessoas mais politizadas, as pessoas já engajadas.”  EU 

+ OUTROS [equipe de governo] 
 
3/4. “E, às vezes, a gente não falava com os milhões e milhões de 

mulheres que, muitas vezes, não compreendiam sequer o que a gente 

falava.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
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5. “Se nós em um programa, no II Plano de Política para as Mulheres, 

a gente não envolver os ministérios, o que acontece?”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 
6. “É por isso que nós colocamos aqui 1 bilhão de reais, para que a 

gente possa fazer com que cada ministério cumpra com a sua fatia e 

esse conjunto de ministérios dá a totalidade da política que nós 

conseguimos elaborar. Se não, não funciona.”  EU + OUTROS 

[equipe de governo] 
 
7. “E o PAC permitiu que nós aperfeiçoássemos isso. Graças ao PAC, 

a gente aprendeu a aperfeiçoar isso.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 
8. “As obras do PAC todas estão agora ou em contratação, ou em 

licitação. Então, é muito importante que a gente consiga duas coisas. 

Primeiro, que as empresas que estão contratando, contratem os 

trabalhadores do local, da cidade.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 

9/10. “Então, é muito importante que a gente conscientize os 

empresários também para que eles contratem lá e que os governos 

estaduais e municipais contribuam para que a gente possa ajudar na 

formação e na qualificação profissional daquelas pessoas.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 
11/12. “(...) se nós atendemos 200.000 em 2007, é preciso que a gente 

trabalhe cada vez mais para que a gente possa ter, não um número 

fixo, mas que todas as pessoas que se sintam prejudicadas e agredidas 

possam ter a confiança de ligar para o 180 e serem atendidas.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

encerramento da 1ª 

Conferência Nacional de 

Educação, Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães 

- Brasília-DF, 1º de abril de 

2010. 
 

 
13. “E instituímos um piso profissional para todos que, 

lamentavelmente, ainda alguns estados não concordam, e por isso é 

importante ter a mesa de negociação para a gente convencer.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 

14/15. Foi por isso que quando nós descobrimos o pré-sal e 

mandamos a lei para regulamentar o novo marco do pré-sal, uma das 

condições básicas – exigência minha – foi criar um fundo. Esse fundo, 

para o povo brasileiro, terá como premissa básica a gente investir na 

Educação brasileira, investir em ciência e tecnologia, para que a gente 

possa, de uma vez por todas, determinar que este país será a quinta 

economia do mundo daqui a pouco, não apenas exportando minério de 

ferro e exportando suco de laranja ou exportando soja.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 
16. “Nós queremos exportar tudo isso, mas este país será muito mais 

rico quando a gente estiver exportando chips, exportando software, 

exportando inteligência e criatividade do povo brasileiro, na produção 

de serviços, eu diria, muito mais qualificados.”  EU + OUTROS 

[equipe de governo e exportadores] 
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17. “Nós temos que seguir, porque nós chegamos até aqui por conta de 

vocês. Não pensem, não pensem que a gente chegou até aqui apenas 

por nossa vontade.”  EU + OUTROS [equipe de governo e 

companheiros de campanha] 
 
18. “É porque a cobrança de vocês, as conferências de vocês, as 

greves de vocês, as conversas de vocês é que fizeram a gente entender 

que o governo bom não é aquele governo que governa dissociado do 

povo.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 
19. “Sabem quantas crianças se inscreveram no ano passado e 

participaram? Dezenove milhões e trezentas mil crianças e 

adolescentes. É a maior Olimpíada do mundo. E a gente só tinha 274 

mil!”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 

 
Discurso na despedida dos 

alunos do ProUni selecionados 

para cursos de graduação na 

Universidade e 

Salamanca/Espanha. Centro 

Cultural Banco do Brasil - 

Brasília-DF, 05 de abril de 

2010. 

 
20. “Bem, primeiro, Embaixador, é uma... Eu penso que o acordo que 

o Ministério da Educação fez com a Universidade de Salamanca 

possivelmente, Fernando, seja o primeiro grande passo de uma grande 

caminhada para que a gente possa estabelecer convênios com outras 

universidades.” EU + OUTROS [equipe de governo e Fernando 

Haddad]  
 
21. “E, quem sabe, numa troca, a gente possa mandar os nossos 

alunos para lá e receber os alunos das outras universidades aqui, no 

Brasil.” EU + OUTROS [equipe de governo e Fernando Haddad] 

 
22. “Eu acho que o Brasil já tem vários setores em que a nossa 

educação pode ser tratada como uma educação de excelência e, 

portanto, a gente pode já ousar fazer essa troca com outras 

universidades.” EU + OUTROS [equipe de governo e Fernando 

Haddad] 
 
23. “Nós devemos isso à engenharia e à competência do Fernando 

Haddad e da equipe dele, que conseguiu... A ideia era... A gente nem 

imaginava criar ProUni, a minha briga era tentar encontrar um jeito 

de utilizar o dinheiro do Fundo de Garantia para financiar bolsa de 

estudo para a meninada estudar.” EU + OUTROS [equipe de 

governo e Fernando Haddad] 
 
24. “E, aí, eles trouxeram essa ideia extraordinária do ProUni, em que 

a gente faz uma troca com as universidades particulares e a 

contrapartida é a bolsa de estudo, que resultou no fato de vocês, hoje, 

estarem se preparando para estudar na Espanha.”  EU + OUTROS 

[equipe de governo e Fernando Haddad] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

premiação da 5ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (Obmep), Rio 

de Janeiro-RJ, 06 de abril de 

2010. 

 
25. “Nós, então, resolvemos começar uma revolução neste país. Uma 

revolução que ainda falta muito para ser concretizada, que ainda falta 

muito para que a gente realize.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 

 
26. “Mas, ao terminar o mandato, nós vamos ter 105 extensões 

universitárias a mais, espalhadas pelo interior do país; nós vamos ter 
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14 universidades federais novas; e nós vamos ter 214 escolas técnicas 

a mais do que a gente encontrou.” EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 
27. “Este país que não quer ser mais exportador de café, não quer ser 

mais exportador de soja, não quer ser mais exportador de minério, nós 

queremos continuar importando [exportando], mas o que vai colocar 

valor nas nossas exportações é quando a gente começar a extrair os 

produtos resultados da inteligência de vocês (...).”  EU + OUTROS 

[equipe de governo e exportadores] 
 

 
Discurso na comemoração do 1º 

de Maio promovida pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC São Bernardo do Campo-

SP, 1º de maio de 2010. 

 
28. “Mas, companheira Dilma, companheira Dilma, eu queria que 

você viesse aqui e o Marinho, e o Marinho para a gente ter uma 

conversa aqui.” EU + OUTROS [Dilma e Marinho] 

 
29. “Aqui, Dilma, neste paço municipal, neste paço municipal, a gente 

conseguiu mudar a história deste país.” EU + OUTROS 

[companheiros sindicalistas no ABC paulista na década de 70] 
 
30. “Foi a greve da Scania, em [19]78, e depois a quantidade de 

greves que nós fizemos na Ford, na Mercedes, na Volkswagen, na 

Brastemp, na (incompreensível) e em tantas outras, que a gente 

conseguiu criar uma consciência política.”  EU + OUTROS 

[companheiros sindicalistas no ABC paulista na década de 70] 
 
31/32. “Eu queria dizer para vocês – e o Marinho viveu isso, o 

Vicentinho viveu isso, o Nobre já viveu, o companheiro Grana já viveu 

isso –: aqui nesta cidade a gente já fez greves extraordinárias, e a 

gente voltava a trabalhar sem ganhar nada de aumento de salário, 

nada.”  EU + OUTROS [companheiros sindicalistas no ABC 

paulista na década de 70] 
 
33/34. “Eleger o Marinho prefeito desta cidade é a possibilidade de a 

gente fazer aqui o que a gente está fazendo lá em Brasília.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

inauguração de obras do PAC 

Habitação na Via Mangue 3, 

Conjunto Habitacional 

Zeferino Agra e Vila Imperial, 

e de ordem de início das obras 

do PAC de duplicação da BR-

101, trecho Palmares 

(PE)/Alagoas, Recife-PE, 07 de 

maio de 2010. 
 

 
35 “E nós precisamos perder três eleições para ganhar na quarta e 

provar que era possível a gente fazer para os pobres o que os outros 

nunca tinham feito neste país.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 
36. “Pois bem, agora, em março, fez um ano que a gente lançou o 

Programa, já tem 425 mil casas contratadas e já tem mais 800 mil 

projetos na Caixa Econômica para serem analisados.” EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 
37/38/39/40. “E a prestação? Bem, e a prestação da casa no 

Programa Minha casa Minha Vida será de R$ 50,00. Será de R$ 50,00, 

porque senão a gente nunca vai conseguir fazer casa para essa parte 

da população. A gente só vai fazer casa para a parte que pode pagar, e 

a parte que não pode pagar não tem casa. E como é que a gente faz, se 

todos são brasileiros? Como é que a gente faz?”  EU + OUTROS 

[equipe de governo] 
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41. “Então, companheiros, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós 

queremos, este ano, contratar 1 milhão de casas e, para os próximos 

quatro anos, a gente quer contratar mais 2 milhões de casas (...).”  EU 

+ OUTROS [equipe de governo] 
 
42/43. “Agora, vocês têm que prestar atenção: a quantidade de 

material de construção que a gente vai precisar, a quantidade de 

empregos que a gente vai gerar.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 
44. “E, aí, outra coisa importante, João Costa, quando for um mutirão 

desse aqui, de fazer casa aqui, a gente tem que pedir - eu acho que já 

está fazendo - para as empresas contratarem os trabalhadores que 

moram no local.” EU + OUTRO [João da Costa] 

 
45. “Porque senão a gente contrata uma obra em uma favela aqui e 

vêm os trabalhadores de São Paulo para cá, da Bahia, não tem.”  EU 

+OUTRO [João da Costa] 
 

46. “Por isso, o Governador está formando mais 10 mil pessoas, 

abrindo vagas, para que a gente possa formar pedreiro, 

azulejista, montador, armador, ou seja, nós precisamos de muita 

mão de obra.”  EU + OUTROS [equipe de governo, 

governador de Pernambuco Eduardo Campos e prefeito de 

Recife João da Costa] 
  

47. “Então, eu quero agradecer ao prefeito João da Costa e ao 

governador Eduardo Campos, porque se não fosse o carinho com que 

eles me tratam e a nossa relação extraordinária, certamente a gente 

não poderia estar fazendo tudo o que estamos fazendo.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo, governador de Pernambuco 

Eduardo Campos e prefeito de Recife João da Costa] 
 
48. “Eu peço a Deus que Pernambuco continue assim e que o Brasil 

continue assim, para que a gente possa fazer muito mais.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

formatura em construção civil 

de alunos do Programa 

Próximo Passo, São Paulo-SP, 

1º de junho de 2010. 
 

 
49. “E essas coisas vão acontecer melhor se as obras que o governo 

estiver fazendo, Marcio, a gente contratar as próprias pessoas dos 

bairros.” EU + OUTROS [equipe de governo e Márcio] 

  
50. “Mas depois eu desço aí, para a gente tirar foto. Eu desço aí.”   

EU + OUTROS [mulher na plateia] 
 

 
Discurso na reunião com os 

representantes do Sindicato dos 

Metalúrgicos da Alemanha, da 

diretoria da Volkswagen e do 

Comitê Mundial dos 

Trabalhadores do Grupo 

Volkswagen, São Bernardo do 

 
51/52. “Então, eu entrei no movimento sindical com a convicção, dada 

pelos mais experientes, de que era muito difícil a gente conseguir fazer 

alguma coisa a partir dos sindicatos, porque nós vivíamos em um 

regime autoritário e porque a legislação brasileira não permitiria que 

a gente fizesse isso, inclusive a Lei de Segurança Nacional.”  EU + 

OUTROS [companheiros de luta sindical] 
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Campo-SP, 1º de junho de 

2010. 
 
53. “Eu não sei se vocês sabem de uma coisa. Quando eu era dirigente 

sindical, quando a gente ia começar a fazer uma campanha salarial 

(...).” EU + OUTROS [companheiros de luta sindical]  
 
54/55. “Mas, de qualquer forma, de qualquer forma, o que a gente 

queria era que a gente, a cada vez que abrisse a boca e falasse uma 

palavra, essa palavra servisse de conscientização e de motivação para 

que os trabalhadores confiassem no Sindicato.” EU + OUTROS 

[companheiros de luta sindical] 
 
56/57. “Agora esta meninada, por conta daquilo que a gente brigou 

muitos anos atrás, esta meninada não tem que brigar mais do jeito que 

a gente brigava.”  EU + OUTROS [companheiros de luta sindical] 
 
58. “E que essa redução da jornada possa significar a possibilidade de 

contratação de mais trabalhadores para que a gente possa distribuir 

mais renda no nosso país.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 
59. “E uma coisa mais importante: nós criamos um programa, aqui, 

chamado ProUni, que é um programa em que a gente troca o imposto 

das universidades particulares – uma parcela – por uma bolsa de 

estudos.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 
60. “Vocês estão lembrados, a gente não produzia mais navio. Agora 

nós estamos produzindo navio, plataforma, sonda.”  EU + OUTROS 

[equipe de governo e antigos governantes] 
 
61. “Uma parte desse petróleo, a gente quer dedicar o lucro dele para 

a educação, para a ciência e tecnologia, para o meio ambiente e para 

a questão cultural do país, que são quatro coisas extremamente 

importantes no país.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 

 
Registro histórico do discurso 

em Foz do Iguaçu, Foz do 

Iguaçu-PR, 02 de setembro de 

2010. 

 
62. “E a gente achava que não havia maldade no coração dos homens, 

para votarem contra e a (falha no áudio) neste país. Senadores dos 

partidos de oposição a nós, do PSDB e do DEM, sem nenhuma 

desfaçatez, achando que iriam se vingar de mim, tiraram R$120 

bilhões em quatro anos do meu governo, que poderiam ter feito uma 

revolução na Saúde deste país.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 
63. “E a Gleisi e o Requião, com todas as divergências que a gente 

possa ter.”  EU + OUTROS [Gleisi e Requião]  

 

 
Registro histórico do discurso 

em Guarulhos, Guarulhos-SP, 

04 de setembro de 2010. 
 

 

64. “Mas Guarulhos, Aloizio Mercadante, eu venho aqui desde 

1978, quando eu era dirigente sindical, a nossa companheira 

Jane era candidata da oposição sindical aqui em Guarulhos e, 

naquela época, a gente vinha fazer porta de fábrica, de manhã 

aqui, e quando eu venho a Guarulhos, eu sinto que estou em 

casa.”  EU + OUTROS [companheiros de luta sindical] 

 

65. “Então, eu agradeço a Deus, todos os dias, o dia em que a 
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minha mãe pegou um pau de arara – no dia 13 de dezembro de 

1952 – e colocou oito filhos dentro, e veio comendo farinha, 

rapadura e água suja do rio São Francisco, para a gente chegar 

aqui em São Paulo.” EU + OUTROS [familiares vindos do 

sertão com Lula] 
  

66/67/68. “E pelo fato de São Paulo ser importante, era muito 

importante que a gente fizesse uma experiência: uma dobradinha entre 

a eleição da Dilma e a eleição do Aloizio Mercadante aqui no estado 

de São Paulo, para que São Paulo possa experimentar o jeito de 

governar que nós implantamos no Brasil, o jeito de tratar o povo mais 

pobre com respeito e dignidade, o jeito de a gente tratar os negros, os 

índios, os deficientes com mais dignidade e com mais respeito, o jeito 

de a gente utilizar a riqueza de São Paulo para ajudar as pessoas mais 

pobres a ascenderem de posição.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo e integrantes do partido] 
 

 
Discurso na cerimônia de 

formatura da “Turma Zilda 

Arns” do Instituto Rio Branco - 

Palácio Itamaraty, 05 de 

novembro de 2010. 

 
69. “Brasil e Argentina começaram a avançar quando o presidente do 

Brasil, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o presidente da 

Argentina e o ministro das Relações Exteriores da Argentina 

começaram a compreender que nós não éramos adversários, que nós 

tínhamos a necessidade de políticas de complementaridade, para que a 

gente pudesse ser o que nós estamos sendo hoje.”  EU + OUTROS 

[ministro das Relações Exteriores do Brasil, presidente e ministro 

das Relações Exteriores da Argentina] 
 
70. “Por conta dessa briga, o Evo esteve um dia aqui no Brasil, em 

uma conversa aqui no Itamaraty, e o Evo precisava que a gente desse 

um pouco mais de recursos para o Evo.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 
71. “Quando nós fomos dar o ajuste, ele fez uma proposta menor do 

que a gente tinha decidido. Eu fiquei muito nervoso, porque o ministro 

que foi lá não disse que nós tínhamos decidido dar mais, aceitou a 

proposta dele.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 

 
72. “E agora quem está na situação que eu estava cinco anos atrás é o 

Evo Morales, porque agora ele precisa pedir para a gente comprar o 

gás dele.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 
73. “Então, eu vejo as críticas que a gente recebe. Eu fico feliz é 

porque as críticas que nós recebemos não são pelos nossos defeitos, 

são pelas nossas virtudes.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 

 
Discurso no encontro com 

prefeitos e governadores 

contemplados na seleção do 

Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC II – eixos 

“Cidade Melhor” e 

“Comunidade Cidadã” - 

Palácio do Planalto, 06 de 

dezembro de 2010. 

 
74. “É importante que, em cada estado, cada governador reúna os 

prefeitos das cidades que vão ser mais afetadas e estimule esses 

prefeitos a fazerem um processo de mutirão de limpeza enquanto é 

tempo, porque se não fizermos isso a gente vai constatar, depois, 

apenas os números publicados na imprensa, da quantidade de mortes 

por regiões.” EU + VOCÊS [plateia] + OUTROS [toda e qualquer 

pessoa] 
 
75. “E é preciso começar a trabalhar ontem, anteontem, para que a 
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gente possa mobilizar prefeitos, cada prefeito mobilizar os moradores, 

e tentar motivar, quem sabe até estimular um prêmio valorização de 

alguma coisa, para que as pessoas saibam o tipo de procedimento que 

tem que ter e para que as pessoas cobrem uns dos outros, porque é um 

processo de cobrança.” EU + VOCÊS [plateia de políticos] + 

OUTROS [políticos brasileiros] 
 
76/77. “Não sei, Temporão, se você passou para os governadores, 

dentro de cada estado, quais as regiões mais afetadas, porque aí nós 

temos determinados locais, fica mais fácil a gente combater, fica mais 

fácil a gente combater.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 

 
78/79/80. “Haverá um dia em que a gente vai conseguir fazer com o 

mosquito da dengue aquilo que a gente já fez com a mosca que morde 

as frutas lá no Nordeste, ou seja, você sabe que a gente tinha 

dificuldade de vender fruta no Nordeste e exportar, porque tinha a 

chamada “a mosca do fruto”(...).”  EU + OUTROS [equipe de 

governo e pesquisadores brasileiros] 
 
81/82/83. “Então, nós temos uma fábrica de mosca em Juazeiro da 

Bahia. Uma fábrica de mosca, em que a gente produz o macho estéril 

ou uma fêmea, a gente solta no meio das frutas, ele vai acasalando, 

como só vivem 15 dias o “mosco” e a mosca, eles vão morrendo, vai 

nascendo e não vai mais procriando e a gente vai acabar.” EU + 

OUTROS [equipe de governo e pesquisadores brasileiros] 
 

84/85/86. “Quem sabe um dia a gente consiga criar um mosquitinho 

estéril e a gente começa a soltar esses bichinhos e a gente acaba com 

essa “desgrama” do mosquito da dengue.” EU + OUTROS [equipe 

de governo e pesquisadores brasileiros] 
 
87. “Nós, agora, estamos colocando muito dinheiro para fazer 

drenagem, para ver se a gente evita as desgraças que acontecem 

quando dá uma chuva muito forte.”  EU + OUTROS [equipe de 

governo] 
 
88. “Hoje eu agradeço a Deus ter tido o segundo mandato, porque a 

gente pôde fazer muito mais.” EU + OUTROS [equipe de governo] 
 
89. “Eu disse, desde o começo do meu segundo mandato: fazer a 

sucessão faz parte do meu programa de governo. Ou seja, fazer a 

sucessão significa a gente garantir que tenha continuidade.”  EU + 

OUTROS [equipe de governo] 
 
90. “A maior quantidade de quilômetros de ferrovias que estão sendo 

feitas no mundo, se a gente concretizar até a semana que vem, até 

sexta-feira, a Oeste-Leste, na Bahia, serão, exatamente, na Bahia, a 

Transnordestina, a Oeste-Leste e o término da Ferrovia Norte-Sul e 

assinatura de contrato para levá-la até Estrela D’Oeste, em São Paulo, 

ligando definitivamente o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de 

Santos.”  EU + OUTROS [equipe de governo] 
 

 


