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RESUMO 

 

Este trabalho analisa construções de indeterminação do sujeito do português brasileiro 

sob a perspectiva teórica da Linguística Cognitiva. Mais especificamente, a pesquisa enfoca 

duas construções consideradas paradigmáticas de indeterminação, a saber: 1) a construção de 

indeterminação com sujeito de 3ª pessoa do plural não anafórico, explicitamente codificado 

ou não [(SUJ) V3PP (X)] (Ex.  eles assaltaram o banco / assaltaram o banco), e 2) a 

construção de indeterminação com a partícula "se" [V3P-SE (X)] (Ex. alugam-se casas / 

precisa-se de serventes). 

A análise articula, de forma inovadora, o paradigma da Gramática de Construções 

(Goldberg, 1995) aos conceitos de subjetividade e construal (Langacker, 1987, 1990), para 

tratar do pareamento forma-significado em ambas as construções. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir dos corpora orais PEUL e D&G, formados por 

entrevistas orais acerca de temas diversos como política, saúde, educação, economia, vida 

familiar, profissões, etc. A principal hipótese do trabalho é que as construções de 

indeterminação exibem diferentes graus de subjetividade, caracterizados a partir de diferentes 

configurações de perspectivas em relação à cena descrita. A segunda hipótese, associada à 

primeira, é a de que as construções de indeterminação apresentam distribuições distintas em 

função dos tipos textuais em que ocorrem. 

Os resultados da análise são compatíveis com as hipóteses propostas, na medida em que 

as construções de indeterminação com pronome não anafórico, descritas como mais objetivas, 

ocorrem mais frequentemente em textos narrativos e descritivos (normalmente vinculados à 

apresentação dos fatos e entidades tal como ocorrem na realidade); já as construções de 

indeterminação com ‘se’, descritas como mais subjetivas, também são mais frequentes em 

textos argumentativos e expositivos (normalmente associados ao ponto de vista do falante) . 

 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva, Gramática de Construções, Indeterminação do 

Sujeito, Subjetividade, Tipologia Textual. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study offers a Cognitive Linguistics approach to the problem of the referential 

indeterminacy of the subject in Brazilian Portuguese. It specifically focuses on two formal 

strategies which are well known to convey subject indeterminacy: 1) non-anaphoric third 

person plural subject, either null or phonetically realized, and 2) third person verb plus “se”. 

The proposed analysis innovatively articulates Construction Grammar (Goldberg, 1995) with 

the notions of subjectivity and construal (Langacker, 1987, 1990) in order to account for the 

form-meaning parings in both constructions.  

The research draws on actual linguistic data taken from PEUL and D&G corpora, 

which include oral interviews on a variety of issues, such as politics, health, education, 

economy, family life, occupations, etc. The main hypothesis is that the constructions at stake 

display different degrees of subjectivity, therefore prompting the emergence of different 

viewpoint construals. The second hypothesis, which is straightforwardly related to the first 

one, suggests that the two constructions of subject indeterminacy display different distribution 

with regard to the text types they occur in.  

The analysis corroborates the hypothesis, since construction 1 (without “se”), described 

as more objective, is shown to occur more often in narrative and descriptive texts (which are 

tipically associated to the presentation of factual facts and entities), whereas construction 2 

(with "se"), described as more subjective, is more likely to be found in argumentative and 

expository texts (which are usually associated to the speaker viewpoint).  

 

Keywords: Cognitive Linguistics, Construction Grammar, Subject indeterminacy, 

subjectivity, textual types. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

As estruturas de indeterminação do sujeito em português têm sido alvo de pesquisas 

de diversas correntes linguísticas, como o Gerativismo, a Linguística Textual, o 

Funcionalismo e, mais recentemente, a Linguística Cognitiva. Adotando o aporte teórico 

dessa última vertente, este trabalho enfoca duas construções de indeterminação do português 

brasileiro: a construção de indeterminação com sujeito de 3ª pessoa do plural não anafórico 

[(SUJ) V3PP (X)]; nessa construção, o sujeito pode ser explicitamente codificado (Ex.  eles 

assaltaram o banco) ou não (Ex. assaltaram o banco), e a construção de indeterminação com a 

partícula "se" [V3P-SE (X)] (Ex. alugam-se casas / precisa-se de serventes). 

  Partindo da análise de Pina (2009), que  demonstrou que estruturas tradicionalmente 

denominadas Passiva Sintética são, na verdade, instanciações possíveis da construção de 

sujeito indeterminado com "se", este trabalho articula, de forma inovadora, o paradigma da 

Gramática de Construções (Goldberg, 1995) aos conceitos de subjetividade e construal 

(Langacker, 1987, 1990).  

Para análise, foram identificados os dois tipos de construções de indeterminação 

contidas em diálogos orais de dois corpora: PEUL e D&G, sendo selecionados dados 

linguísticos de indivíduos com Ensino Médio e Superior nas décadas de 90 e 2000 da cidade 

do Rio de Janeiro.  

O trabalho está organizado da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta a base teórica para 

sustentação do estudo, trazendo resultados e pressupostos de trabalhos anteriores como ponto 

de partida motivador para esta pesquisa. O capítulo 3 contextualiza o objeto de estudo na 

Gramática Tradicional, no Funcionalismo e nos estudos cognitivos. Em seguida, o capítulo 4 

apresenta a metodologia de trabalho, fundamentando os pontos principais para a análise, 

detalhada a partir de eixos qualitativo e quantitativo, no capítulo 5. Em termos qualitativos, 

busca-se analisar o grau de subjetividade das construções, em termos de estratégias de 

conceptualização; em termos quantitativos, verifica-se a distribuição das construções em 

diferentes tipos textuais (narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo), com o objetivo de 

obter evidência independente para a análise qualitativa. Por fim, são apresentadas as 

conclusões do trabalho. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A Linguística Cognitiva (LC) constitui uma corrente desenvolvida desde a década de 

1980, não se constituindo em uma corrente teórica única, mas em um conjunto de premissas e 

hipóteses de pesquisa que compõe perspectivas inter-relacionadas em relação ao modo de se 

estudar os fenômenos linguísticos. Tais perspectivas possuem em comum a ideia de que 

fenômenos léxico-gramaticais devem ser vistos como resultados de mecanismos cognitivos 

mais gerais, e não necessariamente "modulares", como defendem as vertentes formalistas e, 

em especial, a gramática gerativa. 

A LC propõe que as estruturas das línguas refletem, sob diferentes aspectos, a estrutura 

do pensamento humano. Isso significa assumir que os processos atuantes em outros sistemas 

cognitivos podem estar presentes também no funcionamento da gramática. No âmbito 

linguístico propriamente dito, tem-se a adoção da semântica cognitiva, que se afasta do estudo 

da semântica permeado por uma visão objetivista do significado, adotada nos modelos 

formalistas. Nos últimos anos, tem surgido a elaboração contínua de uma semântica 

experiencialista, que leva em conta as experiências corpóreas de base sensório-motora dos 

falantes; os teóricos cujos pressupostos refletem este intento são Fillmore (1982), Lakoff 

(1987), Langacker (1990) e Goldberg (1995), cujas principais propostas serão resenhadas a 

seguir.  

 

2.1 O conceito de construção 

A Gramática de Construções (GC) parte de um conjunto de postulados com pontos em 

comum acerca das estruturas da língua. Um dos pontos principais de convergência é a ideia de 

que a língua é composta por construções, e estas são pares convencionais de forma-

significado, em níveis variados de complexidade e abstração. Outro ponto importante é o fato 

de que a GC não faz divisão entre léxico e sintaxe, assim como entre semântica e pragmática. 

Sendo assim, a previsão é que as construções possam ser morfêmicas, lexicais, sintagmáticas 

ou sentenciais, e cada tipo de construção possa ser relacionado a um valor semântico-

pragmático específico.  

Em suma, construção é todo pareamento, em qualquer nível sintagmático, entre uma 

forma e um significado para essa forma, inclusive morfemas. Goldberg (2006:5) exemplifica 

alguns tipos de construções do inglês com a tabela abaixo: 
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Morfema e.g. pre-, -ing 

Palavra e.g., Avocado, anaconda, and 

Palavra composta e.g., Daredevil, shoo-in 

Idioma (preenchido) e.g., Going great guns 
Idioma (parcialmente 

preenchido) 

e.g., Jog <someone.s> memory 

Construção Covariacional 
Condicional 

The Xer the Yer 
(e.g., The more you think about it, the less you understand) 

Construção Bitransitiva (obj 
duplo) 

Suj [V Obj1 Obj2] 
(e.g., He gave her a Coke; He baked her a muffin.) 

Passiva Suj aux SV (Sprepby) 
(e.g., The armadillo was hit by a car) 

Tabela 1: Exemplos de construções, variando em tamanho e complexidade (GOLDBERG, 2006. p. 5) 

 
Tanto palavras como menina, ou apenas morfemas, como desinência de gênero a no 

português, são consideradas construções. Da mesma forma, uma estrutura mais complexa 

como Ana empurrou um barquinho para a borda da piscina , em que se pode substituir 

determinados itens lexicais, como o verbo, é uma unidade construcional.  

Por exemplo, ao substituir no enunciado anterior o verbo empurrar pelo verbo navegar, 

fica evidente que este verbo está sendo usado em uma relação sintática não usual ao se tratar 

de papéis participantes do verbo; porém, a interpretação da frase é possível devido à 

contribuição dos papéis argumentais atribuídos pela construção, tais como agente, paciente e 

alvo. Logo, a própria estrutura sintática da construção possui um valor semântico próprio, e 

quando relacionada a verbos, surgem novos sentidos.  

Com esse ponto de vista, conclui-se que a língua é um conjunto fechado de construções, 

em que os itens podem se relacionar entre si para formar novos significados, eliminando a 

concepção de que a sintaxe é originada exclusivamente dos itens lexicais. 

 Goldberg (1995) explica que os sentidos das expressões são diferentes quando um 

verbo é usado em diferentes construções, mas essas diferenças não são atribuídas a diferentes 

sentidos verbais, e sim à interação entre verbos e construções,  ou seja, é resultado da relação 

entre os sentidos dos itens lexicais dentro do sentido da construção em que estão inseridos. 

Isso significa que a sintaxe e a semântica da oração não são projetadas pelo verbo unicamente. 

Conclui-se que os sentidos dos verbos não necessariamente mudam quando se 

encontram em diferentes estruturas sintáticas, visto que o sentido das expressões também 

depende da semântica inerente da estrutura argumental das construções. 

No que diz respeito às relações entre construções, um princípio postulado por Goldberg 

(1995), crucial a este trabalho, é o denominado Princípio da Não-Sinonímia, que pode ser 
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assim resumido: “Se duas construções são sintaticamente distintas, elas também deverão ser 

semântica ou pragmaticamente distintas” (Goldberg, 1995). 

Esse princípio embasa a hipótese de que as distintas construções de indeterminação, por 

serem sintaticamente diferentes, devem apresentar diferenças semânticas relevantes. 

 

2.2 A semântica de frames 

Goldberg (1995) detalha a noção de construções trazendo o conceito de frame, ou scene, 

no sentido atribuído por Fillmore (1975, 1977, 1982). Frame é uma base de conhecimentos 

altamente estruturada e idealizada, proveniente de uma percepção coerente e  individualizável, 

além de fatores tais como memória, experiência, ação ou objeto. Frames podem ser 

considerados conhecimento enciclopédico que forma um cenário evocado por um item lexical 

ou uma construção linguística.  

Goldberg (1995) exemplifica a noção de frame com as palavras telhado e teto. Ambos 

remetem à mesma parte de uma casa, a camada superior; porém, telhado se refere a essa 

camada superior a partir de uma perspectiva externa à casa, enquanto teto adota uma 

perspectiva interna. Os frames subjacentes a essas palavras são, portanto, diferentes. Assim 

também ocorre com as palavras solo e terra, de modo que cada uma é utilizada em contextos 

específicos por evocarem frames diferentes. Assim,  terra evoca a superfície terrena em 

relação ao mar, enquanto solo indica o chão em oposição ao espaço aéreo. 

 

2.2.1 Frames verbais 

Verbos também evocam frames que designam conhecimento cultural e de mundo. Por 

exemplo, os verbos viajar, passear, caminhar e perambular remetem à ação de se retirar de 

seu lar e se dirigir a um outro local, porém cada um evoca frames distintos, não podendo ser 

intercambiáveis em determinados contextos de uso. 

A relação entre sintaxe e semântica é realizada por meio das construções, e não pelas 

entradas lexicais. Sendo assim, os aspectos sintaticamente relevantes do significado verbal são 

atribuídos ao significado construcional, enquanto os verbos são relacionados a frames 

semânticos ricos e complexos. 

A razão para distinguir a semântica de construções de estrutura argumental dos verbos 

que as instanciam, e associar os verbos aos ricos sentidos da semântica dos frames, é a 

necessidade de dar conta de novos usos de verbos em construções particulares. Por exemplo, 
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para interpretar a frase: “Sam espirrou o guardanapo para fora da mesa”
1
, o ouvinte deve 

saber que espirrar envolve movimentos involuntários de expulsão de ar, e isso não pode ser 

deduzido por aspectos puramente decomposicionais da entrada lexical para “espirrar” (ex. X 

AGIR). É necessário acessar o frame semântico para a adequada interpretação e para o 

estabelecimento correto de inferências. 

Como apontado anteriormente, Goldberg (1995) considera que o frame semântico de 

cada verbo apresenta os papéis participantes relacionados a ele. Por exemplo, em Aquele gato 

arranhou meu braço, há o papel argumental de agente associado à construção transitiva, e o 

papel participante de "arranhador", proveniente do frame verbal, que se  compatibiliza com o 

papel argumental de agente. 

Goldberg (1995) propõe, ainda, uma diferenciação entre papel participante e papel 

participante perfilado. O primeiro corresponde a todo elemento presente no frame verbal, o 

segundo a apenas os presentes no enunciado.  

A autora exemplifica a distinção com os verbos rob e steal. No frame evocado de 

ambos, aparecem os elementos: ladrão, alvo e bens. Porém, rob perfila ladrão e alvo (ex. The 

thief robbed the man
2
), já steal, ladrão e bens (ex. The thief stole the money

3
). O conceito de 

perfilamento será retomado na seção 2.4, ao discutirmos subjetividade e objetividade.  

Por fim, é de se notar que a combinação entre papeis participantes dos verbos e papéis 

argumentais da construção  devem seguir os seguintes princípios: (i) Princípio da Coerência 

Semântica, em que tais papéis têm que ser compatíveis, e (ii) Princípio da Correspondência, 

em que "todo papel participante que for perfilado e expresso deve ser fundido com um papel 

argumental perfilado da construção”. (Goldberg, 1995:50).  

 

2.2.2 Modelos Cognitivos Idealizados 

 A partir do conceito de frame, proposto por Fillmore (1975, 1982), Lakoff (1987) 

desenvolve o conceito de Modelo Cognitivo Idealizado (MCI). Já foi visto na seção anterior 

que frames são conceitos mentais formados a partir do conhecimento de mundo, que resultam 

da compreensão de situações percebidas e experienciadas pelo indivíduo. Ao ouvirmos a 

palavra padaria, surgem conceitos e imagens relacionadas, como "padeiro", "pão", 

"laticínios", entre outras, assim como a relação entre eles (por exemplo, o padeiro fabrica e 

                                                   
1 A sentença foi adaptada do original em inglês “Sam sneezed the napkin off the table"  
2 O ladrão roubou o homem (alvo). 
3 O ladrão roubou as jóias (bens). 
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vende o pão). Tais conceitos surgem por já termos associado, pela vivência, tais elementos ao 

ambiente denominado padaria. 

Lakoff (1987) retoma o conceito de frame, detalhando-o de forma a incorporar noções 

teóricas que se tornaram fundamentais para a Linguística Cognitiva, tais como categoria radial 

e elemento prototípico, esquema imagético, metáforas e metonímias. Surge, assim, o conceito 

de Modelo Cognitivo Idealizado (MCI) que, assim como frame, reflete um conhecimento 

evocado por itens linguísticos que abrange diversas informações inter-relacionadas. O autor 

exemplifica com a palavra mãe, que possui como modelo idealizado a ideia de uma mulher 

que corresponde a todos os modelos normalmente associados ao papel materno:  modelo de 

nascimento (dar à luz), genético (transmitir o código genético), criação (criar e educar), 

marital (ser esposa do pai) e genealógico (ser a ancestral mais próxima). Como se trata de 

uma categoria radial, nem todas as mães reais podem ser encaixadas em todos os modelos. 

Mãe de sangue é diferente de mãe de leite, que é diferente de mãe adotiva, e assim em diante. 

Haveria, então, uma ideia-padrão, prototípica, associada à palavra mãe, e as diversas 

expressões que possuem alguns traços desse conceito prototípico também fazem parte da 

categoria mãe.  

O conceito de MCI será utilizado neste trabalho sempre que se quiser fazer referência a 

um contexto cultural mais amplo ativado pelas estruturas linguísticas. Para enfocar as 

construções de indeterminação propriamente ditas, serão analisados os frames verbais 

específicos em termos dos papéis participantes projetados. Deve-se ter em mente, entretanto, 

que MCIs e frames não designam conceitos essencialmente diferentes; ao contrário, ambos se 

referem a estruturas de conhecimento armazenadas na memória permanente. A distinção 

estabelecida no presente trabalho reflete, basicamente, os usos preferenciais dos termos na 

literatura.  

 

2.3 A noção de construal 

Langacker (1987, 1991) sugere que, do ponto de vista semântico, é importante analisar 

como o enunciador opta por construir conceptualmente a situação e descrevê-la com 

propósitos linguísticos. Desse modo, o valor semântico preciso é determinado por vários 

fatores de conceptualização, incluindo o nível de especificidade, proeminência de entidades 

participantes e a perspectiva tomada em relação à cena. 

Para Langacker, portanto, o significado de uma expressão linguística (lexical ou 

gramatical) não se esgota no conteúdo conceptual que ela evoca; igualmente significativa é a 
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maneira como esse conteúdo é construído/interpretado, ou seja, o "construal" ou 

perspectivação conceptual que essa expressão impõe na cena que descreve. Assim, duas 

expressões podem representar essencialmente o mesmo conteúdo conceptual e, não obstante, 

diferirem semanticamente em virtude das diferentes perspectivações conceptuais 

("construals") desse conteúdo. 

Uma expressão pode ser concebida em relação ao "background", ou plano de fundo, de 

outra expressão. Por exemplo, ambos os enunciados a cor cinza da tinta é feita com corante 

branco na tinta preta, e a cor cinza da tinta é feita com corante preto na tinta branca 

representam a mesma realidade, porém são semanticamente diferentes, pois refletem 

construals diferentes. Na primeira, a tinta preta é o plano de fundo, e na segunda é a tinta 

branca. 

Dentro desse conceito de construal, Langacker (1991) desenvolve a ideia de imagética 

convencional. Esta é a "capacidade de estruturar o conteúdo de um domínio de modos 

alternativos" (Ferrari, 2011: 61). Entende-se como domínio "experiências conceptuais, 

conceitos, complexos conceptuais e sistemas elaborados de conhecimento" (Ferrari, 2011: 59) 

evocadas pelas predicações - estruturas semânticas. Por exemplo, para que a frase aquela 

xícara sumiu da cozinha seja devidamente entendida, o conceito de xícara precisa estar 

apoiado no de louça, e este no de utensílios de cozinha. Esse conjunto hierárquico é 

denominado domínio matriz.  

A imagética convencional abrange as dimensões de nível de especificidade, 

proeminência e perspectiva. Especificidade se opõe a elementos genéricos; uma sapatilha de 

balé indica um nível mais específico que um sapato que, por sua vez, é mais específico que 

um calçado, e este último é mais específico que vestuário. As estruturas gramaticais também 

possuem níveis de especificidade. A discussão a seguir demonstra como a relação entre 

sujeito e objeto pode ser mais ou menos específica:  

Se observarmos o verbo beber, veremos que estabelece referência 
esquemática a dois participantes (agente e paciente da ação, 
respectivamente). No caso da sentença 'João bebe água', por exemplo, 
especificam-se o agente (João) e o paciente (água). [...] a construção 

esquemática pode ter todos os seus itens elaborados. Entretanto, pode 
haver elaboração de apenas um dos elementos, como em 'Beberam 
água', em que se sabe que há um agente (ou vários), mas a sentença 
mantém a não especificidade em relação a esse elemento. (Ferrari, 
2011: 62) 
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A autora também exemplifica a possibilidade de haver a elaboração apenas do agente, 

como em Pedro jogou bastante. É evidente que há o nome de um jogo como complemento, 

porém a sentença não especifica qual foi o jogo. 

O conceito de Proeminência pode ser definido como o ocupar um lugar de maior 

saliência na predicação. Em significados relacionais, sabe-se que há duas entidades em 

proeminência, ou perfiladas. Nos termos de Langacker (1990), o elemento mais proeminente é 

o Trajetor; já o menos proeminente é denominado Marco. Por exemplo, uma única ação 

concreta pode ser formulada linguisticamente de diferentes formas, de modo que na frase O 

funcionário ajudou o cliente, o falante põe em primeiro plano, em figura, funcionário, 

evocando uma cena em que o foco de atenção recai sobre ele (Trajetor); o cliente, embora 

também perfilado, fica em segundo plano (Marco). Se a frase fosse o cliente foi ajudado pelo 

funcionário, a proeminência recairia sobre cliente, tornando este mais focalizado na cena do 

que o funcionário, e o evento já teria um construal diferente. Aqui retomamos um postulado 

da Gramática de Construções ao afirmar que a mudança sintática requer mudança semântica, 

justamente por haver mudança de construal, de ponto de vista, ou nos termos de Langacker, 

de Perspectiva. Em linhas gerais, perfilar é construir significado por meio de um recorte 

conceptual de uma expressão em uma base conceptual mais complexa (Ferrari, 2011). Nesse 

contexto, a saliência relativa é um modo de construção de significado relacionado a estruturas 

da predicação, que podem envolver participantes relacionais ou elementos explicitamente 

mencionados. Vamos nos ater apenas ao primeiro caso, e neste tipo, o verbo é um importante 

operador de relação.  

 Por fim, o termo perspectiva assume o sentido de orientação ou o de ponto de 

vantagem. Langacker (1990) parte de tal concepção e elabora orientação como a direção 

físico-espacial para a qual o emissor está voltado e o ponto de vantagem como o aspecto da 

perspectiva que define o ponto de vista sob o qual o emissor constrói um cenário. É um ponto 

no espaço ou no tempo do qual o falante parte para construir uma situação. 

Identificamos ponto de vantagem em algumas expressões como os dêiticos, pois estes, 

em geral, têm de adotar um ponto de vista do emissor. Por exemplo, o tempo verbal pressupõe 

um ponto de vantagem, pois há presente, passado ou futuro em relação ao momento de fala do 

emissor. 

Ferrari (2011) explica que a perspectiva, associada a ponto de vantagem, normalmente 

coincide com a localização do falante. A autora exemplifica com as seguintes frases: i) A 

árvore está atrás da nuvem e ii) a nuvem está na frente da árvore. Ambas descrevem o mesmo 
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fato do mundo, uma sequência espacial em que se encontram observador, nuvem e árvore, 

porém em (i), a árvore é colocada em proeminência, e em (ii), a nuvem. Se a mesma cena 

fosse visualizada com o observador no lado oposto, ou seja, na sequência nuvem, árvore e 

observador, as frases seriam:  i) A árvore está na frente da nuvem, e ii) a nuvem está atrás da 

árvore.  

Isso demonstra que as escolhas dos itens linguísticos não dependem apenas da cena 

observada, mas também do ponto de vantagem escolhido pelo falante, que pode ser realmente 

vivenciado, ou projetado mentalmente. A escolha do ponto de vista pode se dar por diversos 

motivos, principalmente pela diversidade de intenções do falante.  

 

2.4 Subjetividade e objetividade 

Os estudos sobre subjetividade e objetividade apontam que a subjetividade refere-se à 

consciência do sujeito, à sua visão pessoal dos fatos, enquanto a objetividade seria a descrição 

de situações como aparecem no mundo.  

Langacker (1990) afirma que as sentenças se organizam em um continuum que se 

estende entre os polos de subjetividade e objetividade, e essa ideia é essencial para observar a 

diferença entre estruturas que, a princípio, exercem papéis semelhantes. Esse é o caso das 

construções de indeterminação enfocadas no presente trabalho, conforme será detalhado na 

análise. 

Langacker (1987, 1991) relaciona os conceitos de subjetividade e objetividade à 

proeminência. A proeminência aplicada pelo conceptualizador à entidade conceptualizada 

delineia o contraste entre uma construção mais ou menos subjetiva/objetiva.  

Para tratar do construal mais subjetivo, o autor apresenta o conceito de Arranjo 

Perceptual Ótimo, que é a situação em que há distinção máxima entre sujeito e objeto de 

percepção, de modo que o sujeito está tão alheio na experiência perceptual que perde a 

consciência de si mesmo e o objeto percebido ganha assim proeminência e acuidade. 

Usando a metáfora teatral, o observador está offstage e o objeto percebido onstage, ou 

seja, está no foco de atenção. Onstage é usado, então, para colocar em proeminência (perfilar) 

um elemento do constructo, e quando se coloca em proeminência se está objetivando tal 

elemento.  

Do ponto de vista cognitivo, portanto, a subjetividade reflete a assimetria inerente entre 

os papéis de conceptualizador e objeto da conceptualização. Quando a relação é 



19 
 

19 
 

maximamente assimétrica, o papel do conceptualizador é maximamente subjetivo, e o objeto 

totalmente objetivo.  

O conceptualizador, por sua vez, é um dos elementos pertencentes ao Ground, que é 

definido como o contexto base para o sentido do enunciado, e abrange o evento de fala, seus 

participantes e suas circunstâncias imediatas, como tempo e lugar. 

Em Subjetification, Langacker (1990) salienta que o Ground  sempre está presente no 

significado das expressões. No entanto, o envolvimento do falante/ouvinte varia 

gradativamente de três formas: 

Em (a), o Ground é externo ao escopo de predicação, Escopo Máximo (EM).  

Em (b), o Ground é um ponto de referência não perfilado, pois não está no Escopo 

Imediato (EI), porém, dentro do EM.  

Em (c), o Ground é perfilado e destacado, por estar no interior do EI. Exemplos: eu, 

nosso, aqui. 

 

Os diagramas a, b e c abaixo ilustram o fenômeno: 

Diagrama 1: Diagramas a, b e c representativos dos tipos de contruals (LANGACKER, 1990. p. 10) 

 
Na concepção do autor, (a) e (b) são exemplos de subjetividade, já que o Ground é um 

ponto de referência implícito; (c) reflete um construal mais objetivo, pois o Ground está em 

proeminência na predicação. 

Para um construal maximamente subjetivo, o ground é exterior ao escopo da predicação 

(concepção que uma expressão especificamente evoca para auxiliar sua caracterização 

semântica), ou seja, não há marcas do sujeito observador, nem do tempo ou do lugar 
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(diagrama a). Esse caso pode ser ilustrado por nomes e verbos de forma isolada (Ex. casa, 

andar). 

Tal como representado no diagrama (b), existem elementos cuja função é fazer a 

ancoragem da forma ao ground. Esse processo é chamado de grounding e os elementos que 

exercem esse papel são denominados Grounding Predications. Por exemplo, nomes podem 

ser ancorados ao Ground por meio de artigos e demonstrativos, que não codificam aspectos do 

Ground tais como falante, ouvinte ou lugar, mas levam o Ground em conta implicitamente na 

construção do sentido. Assim, os artigos indicam o grau de acessibilidade cognitiva para o 

interlocutor e os demonstrativos apontam a posição do objeto em relação ao falante e ao 

ouvinte.  

Os tempos verbais e os modais também possuem ancoragem no ground; os modais 

indicam implicitamente a perspectiva epistêmica do falante. Por exemplo, em "deve nevar", o 

verbo "dever" não codifica o falante explicitamente, mas indica que há um conceptualizador 

que avalia a possibilidade de que neve. Já a forma de futuro "nevará" também toma como 

ponto de referência o ground, mas em termos de sua temporalidade.  

No caso dos dêiticos, há também aqueles que podem ser representados pelo diagrama 

(b), já que designam o ground offstage no escopo máximo da predicação, como um ponto de 

referência implícito. Incluem-se nesse caso dêiticos como ontem, amanhã, ano passado e lá . 

Por exemplo, em lá, o ground é aqui; em ontem, o ground é hoje; e assim por diante.  

Entretanto, há dêiticos que designam o ground onstage e o perfilam, ou seja, colocam 

uma parte do ground em evidência: o falante, o ouvinte, o lugar ou o momento do evento de 

fala, como se verifica em eu, tu, aqui e agora, respectivamente (diagrama c).  

Em síntese, o ponto de vista mais implícito ou mais explícito é o que confere à 

construção a possibilidade de ter um construal mais objetivo ou mais subjetivo. No caso das 

construções de indeterminação enfocadas neste trabalho, é possível contrastá-las em termos 

de graus de subjetividade. Embora ambas mantenham o Ground como um ponto de referência 

não perfilado, nos moldes apresentados no diagrama b, há diferentes níveis de implicitude. 

Como será detalhado no capítulo de análise, o Ground pode estar implícito no escopo 

imediato da predicação, ou ainda mais implícito no escopo máximo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A visão da Gramática Tradicional 

Neste trabalho, selecionaram-se inicialmente como objeto de estudo as duas construções 

prototípicas de indeterminação do sujeito fornecidas pelos principais teóricos da Gramática 

Tradicional (GT). A seleção objetivou dar o primeiro passo para a análise fundamentada na 

Linguística Cognitiva do fenômeno de indeterminação do sujeito, fenômeno já amplamente 

estudado em outras correntes linguísticas, que inclusive salientam a existência de outras 

estruturas usuais da língua que não as duas prototípicas propostas pela GT. Esse ponto será 

desenvolvido na seção 3.2. 

Uma análise dos principais compêndios gramaticais revela diferenças e semelhanças 

acerca da definição desse tipo de sujeito. Para este trabalho, analisamos um conjunto de 

gramáticas pedagógicas: Cunha e Cintra (1985), Rocha Lima (1988), Cunha (1990), Cipro 

Neto (1998), Cereja (1999), Bechara (1987, 2005) e Luft (1988). Nessa análise, foi possível 

identificar um total de três propostas distintas no que diz respeito ao elenco de estruturas de 

indeterminação do português.  

Uma primeira proposta identificada é a de autores como Cipro Neto (1998); Cereja 

(1999); Cunha (1990); Cunha e Cintra (1985) e Rocha Lima (1988), que consideram as 

seguintes estruturas de indeterminação: (1)  verbo na 3ª pessoa do plural com sujeito nulo de 

referência indeterminada; (2) verbo na 3ª pessoa do singular acompanhado de "se" como 

Índice de Indeterminação do Sujeito.  

A segunda proposta é proveniente de Bechara (1987, 2005), que considera as seguintes 

estruturas de indeterminação: (1) verbo na 3ª pessoa do singular ou plural com sujeito nulo de 

referência indeterminada; (2) verbo na 3ª pessoa do singular ou plural acompanhado de "se" 

como Índice de Indeterminação do Sujeito. Essas estruturas da segunda proposta são muito 

semelhantes às da primeira, porém menos marcadas quanto ao número das formas verbais, 

podendo se apresentar no singular ou no plural).  

A terceira e última é proposta por Luft (1988), que desenvolve as seguintes estruturas de 

indeterminação: (1) verbo na 3ª pessoa do plural com sujeito nulo de referência 

indeterminada; (2) verbo no infinitivo não-flexionado ou gerúndio.  Essa proposta é a mais 
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peculiar, por não incluir uma construção com a partícula "se"
4
 e incluir as formas nominais 

infinitivo e gerúndio na construção de indeterminação.  

A partir das classificações constatadas nos compêndios gramaticais usuais, elaborou-se 

uma tabela que sintetiza as estruturas de indeterminação abrangidas pela GT, bem como seus 

traços característicos: 

 

Construções x 

Autores 

Verbo na 3ª p. pl. 

com sujeito nulo de 
referência 
indeterminada 

Verbo na 3ª p. 

sg. + SE 

Verbo na 3ª p. 

sg./pl. com sujeito 
nulo de referência 
indeterminada 

Verbo na 3ª p. 

sg./pl. + SE 

Infinitivo não-

flexionado ou 
gerúndio 

Cipro Neto X X    

Cereja X X    

Cunha e 

Cintra 

X X    

Cunha X X    

Rocha Lima X X    

Bechara   X X  

Luft X    X 

Tabela 2: Estratégias de indeterminação do português segundo a Gramática Tradicional 

 

Tomando-se os cinco padrões discutidos até este momento, é possível reduzi-los a um 

conjunto de três construções. Essas três construções estão sintetizadas na tabela abaixo, 

seguida pelo detalhamento das definições das estruturas propostas pelos autores mencionados: 

 

Construção 1 Construção com agente possuidor do traço +humano e verbo (auxiliar, se 
houver locução verbal) na terceira pessoa do singular ou do plural sem 
antecedente textual identificado. 

Construção 2 

 
Construção com agente possuidor do traço +humano e verbo na terceira 
pessoa do singular ou do plural acompanhado do índice de indeterminação 
"se". 

Construção 3 Infinitivo não flexionado ou gerúndio. 
Tabela 3: Construções-síntese dos padrões de indeterminação propostos pela Gramática Tradicional 

 

Iniciamos a descrição da primeira proposta com Cereja (1999), que define o sujeito 

como o termo da oração que geralmente concorda com o verbo, constitui o assunto central da 

sentença e apresenta como núcleo um substantivo, um pronome ou uma palavra 

substantivada. Quanto ao sujeito indeterminado, trata-o como "aquele que não é nomeado na 

oração, ou por não se querer nomeá-lo ou por se desconhecer quem pratica a ação" (Cereja, 

1999: 245).  

O autor enumera duas formas de indeterminar o sujeito:  

                                                   
4 Ao definir a segunda estrutura, o autor refere-se ao "se" como pertencente a um caso em que por ele "às vezes o 

agente pode ser expresso", e exemplifica com um verbo na forma nominal inf initiva: "Convém evitar-se isso" 

(Luft, 1988), ou seja, um caso esporádico pertencente a esta segunda definição.  
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1) verbo (auxiliar, se houver locução verbal) na terceira pessoa do plural, sem referência 

a seres determinados; 

2) inserindo o índice de indeterminação se  junto à terceira pessoa do singular de verbos 

intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. O autor exemplifica com as frases: "Rasgaram 

meu livro de Matemática [...] Telefonaram para você [...] Vive-se bem aqui [...] Precisa-se de 

motorista com prática [...] Era-se jovem naquela época" (Cereja, 1999: 245). Ou seja, o sujeito 

indeterminado é um agente +humano e não nomeado na oração.  

De forma semelhante à visão anterior, Rocha lima (1988) caracteriza o sujeito como o 

"ser de quem se diz algo" (Rocha Lima, 1988: 205); essa definição explicita o traço +humano 

do sujeito. O autor distingue o determinado do indeterminado, aquele sendo o sujeito 

identificável na oração de forma explícita ou implícita, e este sendo o sujeito que não é 

possível ou não se quer especificar.  

O autor expõe duas construções de indeterminação:  

1) verbo na terceira pessoa do plural; 

2) verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula se, desde que o verbo 

seja intransitivo ou esteja acompanhado de complemento preposicionado. As frases de 

exemplificação do autor são: "Falam mal daquela moça [...] Mataram um guarda [...] Vive-se 

bem aqui [...] Precisa-se de professores" (Rocha Lima, 1988: 206). 

Com a mesma proposta, porém diferenciando semanticamente as duas estruturas, Cipro 

Neto (1998) assinala que "quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o 

predicado da oração se refere, surge o chamado sujeito indeterminado" (CIPRO NETO, 1998, 

p. 352), sendo representado por duas construções: 

1) verbo na terceira pessoa do plural, sem referir-se a algum termo identificado 

anteriormente. Exemplifica com as frases: "Procuraram você ontem à noite. Estão pedindo sua 

presença lá fora" (Cipro Neto, 1998: 352) 

2) verbo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular acompanhado do índice de 

indeterminação do sujeito (se). Exemplifica com as frases: "Vive-se melhor fora das cidades 

grandes. Precisa-se de professores de português. Trata-se de casos delicadíssimos. É-se muito 

ingênuo na adolescência" (Cipro Neto, 1998: 353) 

O autor afirma ainda que a segunda construção somente ocorre com verbos que não 

apresentam complemento direto, ou seja, verbos intransitivos, transitivos indiretos e de 
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ligação. Essa observação objetiva diferenciar a construção de sujeito indeterminado da 

construção denominada de Voz Passiva Sintética
5
.   

O gramático observa que há uma diferença entre ambas as construções de 

indeterminação no que se refere a uma possível identificação do agente. Na primeira forma, 

quem emite não participa do processo verbal mencionado. Já na segunda forma, essa distância 

entre o emissor e aquilo a que se refere não ocorre obrigatoriamente, ou seja, o emissor pode 

pertencer ao grupo dos agentes possíveis. (Cipro Neto, 1998: 353). Essa diferença será 

explicada com base na Linguística Cognitiva também na seção 3.3. Essa observação possui 

também como inferência o traço +humano do sujeito indeterminado. 

Na mesma linha de raciocínio, Cunha e Cintra (1985) definem sujeito como "o ser sobre 

o qual se faz uma declaração" (Cunha e Cintra, 1985: 119). Cunha (1990) substitui "ser" por 

"termo" (Cunha, 1990: 137). Porém, ambas as versões utilizam a palavra "pessoa" ao se 

referir ao sujeito indeterminado, este é assim definido:  "o verbo não se refere a uma pessoa 

determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver interesse no seu 

conhecimento" (Cunha e Cintra, 1985: 125) e (Cunha, 1990: 141). Afirmam que "nestes casos 

em que o sujeito não vem expresso na oração nem pode ser identificado" (Cunha e Cintra, 

1985: 125) e (Cunha, 1990: 141), o verbo é posto: 

1) na terceira pessoa do plural, ou  

2) na terceira pessoa do singular, com o pronome “se”.  

Para ilustrar a explicação, os autores apresentam as frases: "contaram-me, quando eu 

era pequenina, a história duns náufragos, como nós. [...] Reputavam-no o maior comilão da 

cidade [...] Ainda se vivia num mundo de certezas [...] Precisa-se do carvalho; não se precisa 

do caniço [...] Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz" (Cunha e Cintra, 1985: 125); 

"nunca lhe deram nada [...] mandaram chamar Isabela [...] Falava-se baixo, num burburinho, 

num zun-zum [...] precisa-se de operários" (Cunha, 1990: 141). 

O traço a ser apontado nesses exemplos é o de que o sujeito indeterminado possui traço 

+humano, porém não possui sua identificação revelada. 

Passando agora para a segunda proposta observada, Bechara (1987: 199) assim define 

sujeito: “termo da oração que denota a pessoa ou coisa de que afirmamos ou negamos, uma 

ação, estado ou qualidade”. Outra definição apresentada pelo mesmo autor é a seguinte: 

“chama-se sujeito à unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação predicativa com 

o núcleo verbal para constituir uma oração” (Bechara, 2005, p. 409). O autor enfatiza que 

                                                   
5 Essa diferença, entretanto, como será explicado na seção 3.3, parece não existir quando se considera o 

conhecimento linguístico internalizado do falante 
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sujeito é uma noção gramatical, e não semântica, podendo ser agente ou paciente da ação 

verbal (Bechara, 2005). 

Já o sujeito indeterminado é definido pelo autor da seguinte forma: “é o que não se 

nomeia ou por não se querer ou por não se saber fazê-lo” (Bechara, 1987: 200). O gramático 

apresenta duas construções possíveis: 

1) verbo (auxiliar, se houver locução verbal) na terceira pessoa do singular ou do plural, 

sem referência à pessoa determinada. Exemplifica: "Diz que eles vão bem (diz=dizem) [...] 

Dizem que eles vão bem [...] Estão chamando o vizinho". (Bechara, 1987: 200). 

2) verbo acompanhado do pronome se, denominado índice de indeterminação do 

sujeito, sendo a oração equivalente a outra tendo como sujeito “alguém, a gente ou expressão 

sinônima". Exemplo: "Vive-se bem aqui [...] Precisa-se de bons empregados" (Bechara, 1987: 

200). 

Destacam-se alguns traços dessa classificação. Na construção (1) é possível o verbo ser 

flexionado no singular ou no plural. 

Nas construções (1) e (2), subentende-se que o agente da ação verbal possui traço 

+humano, pois na (1) o verbo não faz referência a uma pessoa determinada, e na (2) é possível 

substituir a construção por uma ativa com sujeito alguém, a gente ou expressão sinônima.  

Em (2), o autor não obriga o verbo a estar flexionado no singular. Assim, subtende-se 

que é possível o verbo estar no plural, desde que o pronome se seja caracterizado como índice 

de indeterminação do sujeito, e para isso, basta ser possível a transformação em uma 

construção ativa prototípica com a inserção de termos que denotam seres com traço +humano, 

porém sem referência textual e com referência contextual imprecisa na posição de sujeito, o 

que leva o verbo para a terceira pessoa obrigatoriamente
6
.  

A possibilidade de o verbo ser flexionado no plural também o libera de estar restrito a 

um tipo de predicação, logo o verbo pode possuir qualquer transitividade ou inclusive ser um 

verbo cópula, verbo de ligação. Como consequência, pode-se notar que o autor considera 

construções que, a princípio, seriam de voz passiva sintética como sendo construções de 

indeterminação. 

                                                   
6 Na definição dessa estrutura apresentada pelo autor, o requisito para indeterminação é a equivalência com uma 

estrutura ativa com sujeito “alguém”, “a gente” ou alguma "expressão sinônima", o que leva o verbo para a 

terceira pessoa. Tais termos não possuem referência textual, e são de referência contextual imprecisa. Essa 

definição leva à conclusão de que o verbo no singular não caracteriza a indeterminação, sendo esta caracterizada 

pela equivalência com a estrutura ativa tendo as expressões sugeridas como sujeito. Os exemplos fornecidos pelo 

autor são de verbos sem complemento ou com complemento preposicionado, o que evita o conflito com a voz 

passiva em sua definição. Como o autor não explicita o singular como forma obrigatória para indefinição,  

conclui-se que esse traço não funciona como requisito característico e fundamental, levando-nos a considerar a 

possibilidade de uso do verbo no plural. 
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Finalizando com a terceira proposta identificada, Luft (1988) considera o sujeito como o 

"ser de quem se diz alguma coisa" (Luft, 1988: 129), podendo ser indeterminado quando 

"implica um agente humano (singular ou plural) que não se enuncia, por não querer, por 

ignorar-se quem seja, ou por não ser necessário: Andam dizendo por aí que... Falar é fácil" 

(Luft, 1988: 130). O autor afirma que, no caso do sujeito indeterminado, "há um agente 

(humano) que, por um motivo ou outro, não se declara" (Luft, 1988: 130).  

Segundo o autor, existem duas formas de indeterminação:  

1) verbo na terceira pessoa do plural (Dizem que ele vem. Falam muito bem de você) 

(Luft, 1988: 130) e  

2) infinitivo não flexionado: É preciso lutar. Criticar é mais fácil do que fazer. O que 

fazer? - Etc. - casos em que às vezes o agente pode ser expresso por a gente, se. (Luft, 1988: 

130) 

Esta última característica é importante ser salientada: o gramático afirma que algumas 

vezes o agente pode ser substituído pelo termo "a gente" ou pela partícula "se". Infere-se com 

isso que, para o autor, a construção com sujeito indeterminado é equivalente em sua 

semântica a uma construção como a gente não vive sem oxigênio, que teria como sua 

contraparte a frase: não se vive sem oxigênio. Logo, o "a gente" e o "se" evocam, do ponto de 

vista semântico, um agente de referência indeterminada. 

No entanto, posteriormente, o autor afirma que não é possível dar aos pronomes 

indefinidos a classificação de sujeitos indeterminados em frases como: "Alguém bateu à 

porta." (Luft, 1988: 130), pois tais pronomes seriam sujeito sintaticamente determinados. Já o 

sujeito indeterminado seria o que, mesmo existente, não existe na frase (excetuando-se o 

oculto). Assim, Luft aconselha o leitor a não confundir "indeterminado" sintaticamente com 

"indefinido" semanticamente (Luft, 1988: 130). 

Em resumo, como se vê, a maior parte dos compêndios tradicionais considera a 

existência de duas estruturas de indeterminação – com partícula “se” e verbo no singular e 

com verbo na terceira pessoa do plural (sem partícula “se”) –, com diferenças menores 

podendo ser encontradas sobretudo em Bechara (1987, 2005) e Luft (1988), conforme mostra 

a tabela apresentada acima. Estabelecida essa conclusão, no entanto, floresce a seguinte 

questão: qual a diferença entre ambas as construções canônicas de interminação do sujeito da 

GT?  

A resposta precisa ser garimpada autor a autor entre aqueles citados nesta seção. De 

fato, o único que procura estabelecer uma distinção entre as duas estruturas propostas é Cipro 
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Neto (1998), observando que, na construção de 3ª pessoa do plural, o emissor não participa do 

processo verbal, já na forma de 3ª pessoa do singular acompanhado de "se", esse 

distanciamento do emissor não ocorre obrigatoriamente. Os demais autores se limitam a 

conceituar o sujeito indeterminado e a apresentar duas formas de que a língua portuguesa se 

vale para indeterminar, sem diferenciá-las. Logo, pode-se afirmar que a GT, em sua quase 

totalidade, trata ambas as construções como equivalentes. 

 

3.2 Uma abordagem funcionalista: o estudo de Almeida (1991) 

Em sua tese de doutorado de orientação funcionalista, Almeida (1991) investigou o 

fenômeno da indeterminação do sujeito no português brasileiro. Definindo-a como um 

fenômeno ligado à "indefinição do referente do item linguístico  que o falante codifica naquela 

função sintática", a autora especifica que a indeterminação do sujeito "ocorre com diferentes 

graus de indefinição referencial e é codificada por diferentes formas". A autora observa ainda 

que, ao se considerar as estruturas-padrão de indeterminação do sujeito, fica difícil separar o 

"sujeito indeterminado" do sujeito determinado por pronomes indefinidos. 

Perseguindo o objetivo geral de mapear as diferentes estratégias de realização da 

vaguidade referencial do sujeito, a autora se propõe a realizar dois objetivos  específicos que 

se mostram diretamente relevantes para este trabalho: (i) verificar a possibilidade de se 

postular uma propriedade geral para o fenômeno da indeterminação e (ii) propor uma escala 

de indeterminação do sujeito do português brasileiro com base no Princípio da Escalaridade 

(Givón, 1983) e na Teoria dos Protótipos (Lakoff, 1985). O segundo objetivo consiste, 

especificamente, em estabelecer um continuum dos graus de indefinição referencial, com base 

na importância e na quantidade dos fatores que a favorecem.  

Para cumprir esses objetivos, a autora desenvolveu um estudo de corpus. Constituído a 

partir do projeto "Censo da Variação Linguística do Rio de Janeiro", o corpus analisado 

possui 48 entrevistas com falantes cariocas. Em sua metodologia, a autora considerou extratos 

de texto maiores que a oração e suficientes para determinar o contorno significativo da forma 

em foco – isto é, seu valor semântico-pragmático.  

A fim de propor um novo conceito de indeterminação do sujeito, foi observado que os 

dois pilares do fenômeno são a referencialidade e a indefinição. Em sua pesquisa, a autora 

buscou caracterizar e classificar os diferentes recursos linguísticos empregados pelo falante 

para constituir o grupo nominal de maneira imprecisa. Estes recursos foram reunidos em 

função da semelhança entre suas propriedades características de indeterminação, e também da 
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quantidade de fatores que colaboram para maior ou menor imprecisão. Especificamente, 

foram considerados fatores de natureza lexical, sintática, discursiva e pragmática. No fator 

lexical, a informação está presente no item linguístico; no fator sintático, a informação está na 

formação dos SNs sujeitos indeterminados, ou seja, quais elementos compõem o SN, em que 

ordenação aparecem e como a formação dos SNs pode influir na maior ou menor imprecisão 

referencial; no fator discursivo, a informação está no modelo do discurso depreendido de 

elementos ordenadores do texto realizados na fala, como os dêiticos; e por fim, no fator 

pragmático, a informação está no conhecimento sócio-cultural, conhecimento compartilhado e 

nos condicionamentos situacionais. Como resultado final, a autora constituiu três grupos 

bastante amplos – correspondendo a três estratégias de indeterminação –, que foram 

organizados segundo o grau de imprecisão referencial, isto é, do menos impreciso para o mais 

impreciso.  

O primeiro grupo, a que a autora se refere como grupo dos “específicos”, é marcado 

formalmente pela presença de um SN nucleado por um nome que apresenta grau 

relativamente baixo de imprecisão referencial, por indicar um grupo social delimitado. Esses 

SNs podem ou não incluir determinantes e modificadores (sintagmas adjetivais ou 

preposicionados). Sua imprecisão pode ser ampliada, restringida ou eliminada em função dos 

outros fatores. Um caso de restrição da imprecisão referencial pode ser verificado, por 

exemplo, em "Agora, se houver um problema com ela (a filha), eu a- é aquele problema me 

atinge. Que eu acho que as mães se atinge com o problema dos filhos". Mesmo havendo a 

presença de um artigo definido junto ao sintagma sujeito, este permanece impreciso; o artigo 

restringe a imprecisão referencial.  

Em outro exemplo, o SN "homem", acompanhado também de artigo definido, da 

mesma forma inscreve sua referência especificamente de modo impreciso: “Por isso que as 

pessoas do interior são bem mais calmas, bem mais tranquilas. O homem pode ficar 

desempregado, fumando seu cachimbo de palha lá [...]”. Este exemplo traz uma codificação 

com um grau maior de imprecisão referencial, pois o fator pragmático (conhecimento 

compartilhado) leva a codificação no singular, precedida de artigo definido, a fazer alusão ao 

conjunto todo "o homem" do interior, ou seja, toda a população do interior.  

Há também casos em que o fator organização discursiva interfere na imprecisão do SN 

em sua referência, como se vê em: "E, pouco a pouco, o medo foi se ampliando. Aí, não só ao 

homem, aí, era a mulher também, e depois, não só à mulher, ao casal. E atualmente até a 

criança já há um receio. Já não se permite mais que uma criança se aproxime sem mais nem 
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menos...". O falante primeiro estabelece o conjunto referencial "a criança", introduzindo o SN 

"uma criança" como um dos membros possíveis do conjunto anteriormente delimitado. Em 

"Um vigilante que largar às seis horas e ele por qualquer coisa precisasse de ele ficar...", o 

SN específico "um vigilante" possui sua referência imprecisamente em um conjunto. Há, 

neste caso, a influência, junto ao fator lexical, do fator sintático, pois a oração adjetiva 

restringe o sentido do específico no parágrafo temático. 

O segundo grupo inclui, do ponto de vista formal, estruturas de indeterminação com 

pronomes retos (no singular e no plural), como em "Então, no Rio de Janeiro tem, esse 

negócio... Eles dizem que você é bobo, diz que você é otário...",  bem como de estratégias 

morfossintáticas de indeterminação, dentre as quais a autora lista as seguintes: verbos, à 

exceção dos dicendi, na 1ª pessoa do plural; 3ª pessoa do plural ou do singular, seguido ou 

não do clítico "se"; e verbos em formas nominais. Alguns exemplos são: "[...]então pra que Ø 

fica com aquelas exigências...", "[...]acho horrível Ø bater em criança", "[...] vocês vai lá no 

campo e você é surpreendido[...]", "às vezes a gente quer fazer uma brincadeira".  

A autora inclui ainda neste grupo exemplos em que a indeterminação é realizada por um 

SN com núcleo nominal (e não pronominal). Em "Foi quando eu fui em Aparecida do Norte. 

Meu marido tem parentes lá. Então, a gente fomos lá. As pessoas lá fala engraçado, não fala 

assim...”, observa-se que o SN "a gente" se refere à falante e seu marido, enquanto o SN "as 

pessoas" estabelece referência no conjunto "pessoas de Aparecida do Norte". Assim, o 

primeiro é um SN determinado, enquanto o segundo é um SN camaleônico com referência 

imprecisa.  

Exemplo particularmente interessante a este trabalho é "[...]eu fui correndo pro Miguel 

Couto com ele,  Ø bateram três chapas...", em que o oblíquo "pro Miguel Couto" estabelece 

um “modelo de discurso” que serve de âncora para que seja reduzida a imprecisão da 

referência do sujeito nulo. Esse modelo corresponde a um esquema que inclui informações 

culturais que fazem emergir no exemplo em questão conceitos como médicos e aparelhos de 

raio-X. Logo, o sujeito nulo estabelece referência no conjunto discursivo-pragmático. Vale 

notar que aqui se observa um conceito similar à noção de MCI (Lakoff, 1987), que nos é 

valioso neste trabalho. 

Finalmente, o terceiro grupo inclui os casos em que há verbo dicendi na 3ª pessoa do 

plural ou do singular, seguido ou não do clítico "se", sem antecedente que possa lhe servir de 

sujeito. Nesse caso, o sujeito é Ø e não há elementos linguísticos no modelo do discurso capaz 

de estabelecer o recorte referencial. Dessa maneira, esse recorte é propiciado pelo fator 
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pragmático, sendo de uso típico em situações em que o falante externa um preconceito, 

verbaliza um lugar-comum ou procura não se responsabilizar pela opinião expressa. Assim, o 

sujeito estabeleceria a referência imprecisamente no conjunto completo da "comunidade de 

fala". Como exemplo, tem-se: "[...] Ø falam que as crianças [...]", em um contexto de 

preconceito; e "Ø não se fala assim com um pai e uma mãe!", em um contexto de opinião. 

Esses três grupos evidenciam três modos de realizar a indeterminação do sujeito. Esses 

modos podem ser mais ou menos imprecisos, e a imprecisão é função da codificação do 

sintagma nominal. A tabela apresentada pela autora sintetiza a análise apresentada acima:  

 

Grupo Fator 

1- os específicos Lexical, sintático, discursivo, pragmático. 

2 - os indeterminadores Sintático, discursivo, pragmático. 

3 - os "dicendi" Sintático, pragmático. 

Tabela 4: A imprecisão referencial x fatores de restrição (ALMEIDA, 1991. p. 133) 

 

A observação resultante é a de que os fatores comuns entre as estruturas de 

indeterminação são o sintático e o pragmático, visto que os sintagmas indefinidos estão 

incluídos em uma moldura sintática específica e estabelecem referência em uma interação 

verbal determinada, isto é, em um dado contexto situacional.  

A autora nota, contudo, que, mesmo no interior de cada grupo, existe variação no grau 

de imprecisão referencial – fato que depende, nos dois primeiros grupos, da configuração 

interna do SN –, quanto mais constituintes houver no SN sujeito, menor a imprecisão 

referencial. Já no terceiro grupo, não haveria nenhum elemento a que o "Ø dicendi" possa 

tomar como sujeito, logo, sem variação interna. Essas variações podem ser percebidas , no 

grupo dos específicos, pelos determinadores que acompanham o SN nos exemplos: a mãe 

precisa estar presente; uma mãe precisa estar presente; mãe precisa estar presente. No grupo 

dos indeterminadores, pela mudança de especificadores, determinantes e de número que 

acompanham "pessoa" nos SNs dos exemplos seguintes: "E um modo que 'a pessoa' fica"; 

"'Uma pessoa' satisfeita é raro..."; "'As pessoas' <da geração mais velha>...", em que cada SN 

se inscreve em um conjunto que varia conforme a situação pragmática apresentada pelas 

especificações, pelos determinadores e pelo número singular/plural. No entanto, a escala de 

variação interna não foi focalizada em sua tese Tem-se, assim, a seguinte situação. Não 

apenas a indeterminação do sujeito não expressa sempre um mesmo grau de indeterminação 
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referencial, como as subcategorias previamente identificadas tampouco são internamente 

homogêneas. Para dar conta desse fato, a autora busca organizar as possibilidades de 

indefinição referencial do sujeito segundo três níveis taxonômicos: categoria superordenada, 

categorias básicas e categorias subordinadas. De acordo com essa proposta, os grupos 

descritos acima são tidos como categorias básicas, como se vê no quadro abaixo: 

 

Superordenada BÁSICAS SUBORDINADAS FATORES 

Sujeito 

indefinido 

Sujeito 

específico de 

modo 

impreciso 

-sujeito vago que estabelece imprecisamente sua referência 

com uma espécie 

-sujeito vago que estabelece imprecisamente sua referência 

com parte da espécie 

-sujeito vago que estabelece sua referência com um membro 

da espécie 

Lexical 

Sintático-

lexical 

Discursivo 

Pragmático 

Sujeito 

indeterminado 

-sujeito vago que se liga a SN presente- no texto 

associativamente 

-sujeito vago ancorado pragmaticamente na situação 

-sujeito vago inferível do modelo do discurso 

Sintático 

Discursivo 

Pragmático 

Sujeito de 

verbo dicendi 

-sujeito vago que estabelece sua referência pragmaticamente 

na relação com o conhecimento partilhado 

Sintático 

Pragmático 

Tabela 5: Categorias de sujeito indefinido referencialmente (ALMEIDA, 1991. p. 134) 

 

Dessa maneira, fica demonstrada a existência de um continuum de imprecisão 

referencial dentro de cada grupo e também entre os três grupos. Uma síntese da proposta 

apresentada pode ser vista na tabela abaixo:  

Tabela 6: Domínio da indefinição referencial do sujeito (ALMEIDA, 1991, p. 136) 

Feita essa proposta, uma das grandes inovações e contribuições do trabalho consiste em 

aplicar a Teoria dos Protótipos para caracterizar o domínio da indefinição referencial do 

Graus Fatores Modo de estabelecimento da referência Modo de codificação do 

nominal 

 

Indef 1 Lexicais 
Sintáticos 

Discursivos 

Pragmáticos 

O SN é introduzido no modelo do discurso já 
trazendo  "pistas" lexicais inerentes. Sua 

referência se estabelece a partir da relação que 

estabelece imprecisamente, com o referente 

que faz parte do esquema cultural que está 
sendo traçado no modelo do discurso. 

SN específicos precedidos 
e/ou antecedidos, ou não, 

de modificadores 

F33, 1291 - "Eu não quero 
trabalhar nem de graça (em 

taxi), nem para comer 

doce, que é o que o  

"motorista" gosta mais é 
de doce, né?" 

Indef 2 Sintáticos 

Discursivos 

Pragmáticos 

As formas linguísticas estabelecem sua 

referência, imprecisamente, com elemento já 

presente no discurso. 

(det (definido ou 

indefinido)) + SN 

camaleônico (+det)  
(Pronome reto) +  verbo 

flexionado (1ª, 3ª pl. ou 

sing.) onde verbo diferente 

de "dicendi" 

F2, 1502 - "E: E já 

imaginou você ganhando 

dois, três milhões de 
cruzeiros (...) 

F: Ah! Não ia ser bom 

não! (...) 

E: Por quê? 
F: Porque eu acho que a 

pessoa ganhar muito 

dinheiro - A pessoa tem 

que ganhar mais ou menos, 
sabe? (...)" 

 

Indef 3 Sintáticos 

Pragmáticos 

As formas linguísticas estabelecem sua 

referência, imprecisamente, na relação 
existente com elemento presente no esquema 

cultural do modelo do discurso que está sendo 

traçado. 

3 ª  sing. ou pl.  

(Pronome reto) + verbo 
dicendi 

(3ª sing ou pl) 

F2, 11468 - "E:... Minas 

Gerais, né, é muito 
diferente do Rio. Mas sem 

mar - 

F: É... -isso já me Ø 

falaram" 
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sujeito no português. A esse respeito, a autora sugere que o grupo Indefinido 2 constitui o 

sujeito de referência imprecisa prototípico. Um dos argumentos utilizados diz respeito ao fato 

de que esse grupo se encontra no centro da categoria, constituindo-se, em função do número 

de fatores associados, como uma espécie de “média da categoria” (Almeida, 1991: 159).  

Além disso, a autora desenvolve uma minuciosa análise do grau de acessibilidade 

referencial dos sujeitos presentes no corpus, com base em uma versão adaptada da proposta 

de Gorski (1991 apud Almeida, 1991), acabando por concluir que os sujeitos referencialmente 

imprecisos apresentam, predominantemente, referentes inferíveis. Diante disso, a autora parte 

da observação de que as formas associadas à categoria “disponível” abrigam, sobretudo, os 

sujeitos vinculados aos grupos 1 e 3, ao passo que a categoria “inferível” acolhe 

preferencialmente sujeitos associados ao grupo 2, para fundamentar a argumentação em favor 

do status prototípico do grupo 2.  

Em suma, a principal contribuição do trabalho consiste no emprego inovador da Teoria 

dos Protótipos para caracterizar a indeterminação do sujeito no português como fenômeno 

multifacetado e escalar, isto é, um domínio funcional que se manifesta sob diferentes formas, 

apresentando realizações mais ou menos prototípicas. Essa proposta de sujeito como 

fenômeno categorial e prototípico também foi trabalhado por Pina (2009), como será 

delineado na próxima seção. 

 

3.3 Uma abordagem cognitivista: o estudo de Pina (2009) 

As construções de indeterminação foram também analisadas em perspectiva cognitivista 

por Pina (2009). Embora o problema descritivo que motiva a autora – a sintaxe da partícula 

“se” no português e a (in)distinção entre a chamada “passiva sintética” e a estruturação de 

indeterminação com “se” – não seja diretamente relevante para este estudo, bem como a 

metodologia por ela utilizada, que não será utilizada neste trabalho, algumas de suas 

conclusões serviram como ponto de partida para o nosso trabalho, como se verá adiante.  

Em sua tese, Pina (2009) analisou textos escritos da XXX Jornada de Iniciação 

Científica da UFRJ, a fim de identificar usos linguísticos formais, e comunidades da rede 

social Orkut, a fim de identificar usos linguísticos informais. A proposta da autora se divide 

em duas partes: a primeira consiste em descrever a categoria de sujeito como categoria radial; 

a segunda consiste em focalizar especificamente as construções de sujeito indeterminado 

propostas na Gramática Tradicional, contrastando-as entre si e com outras construções de 

indeterminação referencial (sujeito “alguém” e construção de voz passiva analítica).  
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Na primeira parte, a autora toma como ponto de partida quatro propriedades semânticas 

elencadas por Langacker (1991) a fim de construir a categoria de sujeito como categoria 

radial: papel semântico, hierarquia de empatia, determinação e organização figura-fundo. O 

critério papel semântico (fator mais objetivo) diz respeito à natureza da participação de uma 

entidade no evento e inclui alguns dos tradicionais papéis temáticos, como agente, 

experienciador e instrumento, como se verá abaixo. A inclusão desse critério permite dar 

conta da intuição de que o sujeito prototípico é agentivo, caracterizando-se assim como o 

ponto inicial no fluxo de energia de uma ação. O critério hierarquia de empatia (fator, em 

grande medida, objetivo) expressa um “julgamento egocêntrico das entidades” (Pina, 2009: 

51), que são avaliadas de acordo com o seu potencial de produzir empatia humana (por 

exemplo, assume-se que um referente animal atrai menos empatia que um referente humano). 

O critério determinação (fator altamente subjetivo) diz respeito ao estabelecimento de contato 

mental entre os interlocutores e a entidade referida com o participante. Por fim, o critério 

organização figura-fundo (fator completamente subjetivo) é uma questão de “construto”: 

trata-se do grau de proeminência perceptual/conceptual atribuído às entidades participantes da 

cena descrita.  

Diante disso, a proposta da autora consiste em (i) atribuir pesos diferentes para cada 

parâmetro, (ii) no interior de cada parâmetro, definir quais são os níveis dentro dos quais ele 

pode variar e (iii) definir a posição de cada nível em uma escala hierárquica.  

Para atribuir diferentes pesos aos parâmetros selecionados, a autora parte da proposta de 

Langacker (1991) e, em menor grau, do estudo pioneiro de Pontes (1986, apud Pina, 2009) 

sobre a categoria radial de sujeito no português brasileiro. Especificamente, ela combina as 

sugestões de Langacker de que “o parâmetro organização figura-fundo é o mais importante 

para definir o sujeito” (Pina, 2009: 68) e de que os parâmetros ligados à empatia e à 

determinação são “mais fracamente correlacionados com o sujeito” (Pina, 2009: 69) com a 

conclusão, baseada em Pontes (1986), de que os falantes privilegiam o papel semântico na 

classificação de um constituinte dado como sujeito (Pina, 2009: 68). Dessa maneira, Pina 

(2009) chega à seguinte atribuição de pesos: 

 

Organização figura-fundo: peso 4 

Papel semântico: peso 3 

Empatia: peso 2 

Determinação: peso 1 
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Na sequência, a autora se dedica à tarefa de definir os níveis de variação internos a cada 

parâmetro, bem como a importância relativa de cada um deles. Ao iniciar por papel 

semântico, a autora observa que Langacker apenas aponta o sujeito agente como prototípico, 

sem propor uma hierarquia. Com base então em Fillmore (1976), que apresenta uma 

sequência ordenada de papeis semânticos, e também em Mira Mateus et al. (1983) e Silva 

(2001), a autora depreende o papel de agente (instigador da ação) como principal da 

sequência, seguido pelo papel de experienciador (sede psicológica de dada propriedade ou 

relação), possuidor (presente nesta sequência por conter o traço +humano), origem (entidade 

não-controladora origem da propriedade ou relação dinâmica expressa por um processo ou 

evento), instrumento (diferencia-se de origem por ser inanimado e não desencadear a ação por 

si só) e paciente (entidade afetada por – ou resultante de – uma ação ou estado identificado 

pelo verbo). Sendo assim, a sequência proposta para o primeiro parâmetro foi Agente > 

Experienciador > Possuidor > Origem > Instrumento > Paciente. 

O segundo parâmetro, hierarquia de empatia, viria direto de Langacker: falante > 

ouvinte > humano. No entanto, visto todos serem humanos, a autora opta pela sequência: 1ª 

pessoa > 2ª pessoa > 3ª pessoa (singular ou plural). Ao mesmo tempo, foi proposta a inserção 

de objeto físico e entidade abstrata sob o rótulo de inanimado, resultando ao final na 

sequência: 1ª Pessoa > 2ª Pessoa > 3ª Pessoa > Animal > Inanimado .  

Para o parâmetro de indeterminação, a sequência se inicia por definido (nomes próprios, 

comuns precedidos de determinante definido e pronomes pessoais), seguido por indefinidos 

(específicos, como nomes antecedidos por artigo indefinido ou palavras como certo(a) ou 

determinado(a), ou não específicos, como alguém, nomes antecedidos por pronomes como 

qualquer e algum, os pronomes de referência indefinida, e o pronome se indeterminador do 

sujeito). Resulta assim a seguinte hierarquia: Definido > Indefinido específico > Indefinido 

não-específico.  

Por fim, para discutir o último e mais importante parâmetro oferecido por Langacker, a 

organização figura-fundo, a autora se embasa em Lakoff e Johnson (1999), segundo os quais 

o ser humano não percebe cenas neutras entre figura e fundo, isto é, o ser humano tende a 

segmentar as cenas em figura (o participante mais importante) e fundo (a ação, outros 

participantes e circunstâncias). 

Para ir além do nível sensorial, a autora propõe que o ser humano também tem controle 

sobre a organização figura-fundo no nível conceptual. Fundamentada em Langacker (1991), a 
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autora aponta que há construtos em que se coloca o participante mais importante no fundo, 

dando maior proeminência cognitiva ao predicado, pois, para o autor, uma mesma cena pode 

ser concebida de diferentes maneiras. O parâmetro apresenta assim a seguinte sequência: 

Figura > Fundo. A seguir, o diagrama representado em seu trabalho que expõe toda a 

hierarquia. 
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Diagrama 2: Representação dos parâmetros e valores dos sujeitos (PINA, 2009, p. 70) 
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Definidos os níveis de cada parâmetro, a autora propõe um sistema de pontuação para 

avaliar o grau de prototipicidade de cada sujeito. A proposta consiste em atribuir, dentro de 

cada parâmetro, uma pontuação para cada nível, de maneira que os níveis máximo e mínimo 

apresentem pontuação 10 e 1, respectivamente, e que a escala seja sempre dividida em partes 

iguais. O resultado é a seguinte grade:  

 

PESO 4: Figura (10) > Fundo (1) 

PESO 3: Agente (10) > Experienciador (8,2) > Possuidor (6,4) > Origem (4,6) > 

Instrumento (2,8) > Paciente (1) 

PESO 2: 1ª Pessoa (10) > 2ª Pessoa (7,75) > 3ª Pessoa (5,5) > Animal (3,25) > 

Inanimado (1) 

PESO 1: Definido (10) > Indefinido específico (5,5) > Indefinido não-específico (1) 

(PINA, 2009, p. 69) 

 

O valor do sujeito de cada construção é obtido a partir da multiplicação entre o valor de 

cada elemento e o peso de seu parâmetro correspondente, finalizando com o somatório desses 

valores. Assim, o valor do sujeito prototípico é: 10x4 + 10x3 + 10x2 + 10x1 = 100, pois 

quanto maior o valor total, mais prototípico é o sujeito. 

Como exemplo, foram definidas as pontuações das frases: a) Pedro vendeu as casas; b) 

Vendeu-se as casas; c) Venderam as casas; d) As casas foram vendidas; e e) Alguém vendeu 

as casas. 

Em a), tem-se o sujeito figura (10), agente (10), 3ª pessoa (5,5) e definido (10). 

Multiplicando tais parâmetros pelos seus respectivos pesos: 4, 3, 2 e 1, tem-se: 40 + 30 + 11 + 

10 = 91. Em b), tem-se sujeito fundo (1), agente (10), 1ª pessoa (10) e indefinido não 

específico (1), resultando em 1x4 + 10x3 + 10x2 + 1x1 = 55. Em c), tem-se: sujeito fundo (1), 

agente (10), 3ª pessoa (5,5) e indefinido não específico (1), a multiplicação pelos respectivos 

pesos e somatório final resultam em: 1x4 + 10x3 + 5,5x2 + 1x1 = 46. Em d), tem-se o sujeito 

figura (10), paciente (1), inanimado (1) e definido (10), resultando em: 10x4 + 1x3 + 1x2 + 

10x1 = 55. Por fim, em e), tem-se sujeito agente (10), agente (10), 3ª Pessoa (5,5) e Indefinido 

não-específico (1), resultando em: 10x4 + 10x3 + 5,5x2 + 1x1 = 82. A tabela abaixo clarifica 

a pontuação de cada item. 
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A 

Tabela 7. Alguns tipos de sujeito e seus valores (PINA, 2009, p. 71) 

 

A tabela fornece a informação necessária para estabelecer o grau de prototipicidade. 

Como se vê, esta segue a ordem do mais para o menos prototípico com base nos valores finais 

da pontuação: A > E > D/B > C.  

Como ficou dito acima, a segunda parte da proposta de Pina (2009) consiste em 

examinar, especificamente, as construções de indeterminação previstas na tradição gramatical 

entre si e com outros dois padrões sintático-semânticos associados à indeterminação 

referencial: a chamada “voz passiva analítica” e o padrão com sujeito “alguém”. Neste 

trabalho, iremos focalizar, em particular, a proposta da autora no que diz respeito à 

comparação entre os dois padrões canônicos de indeterminação: a construção com “se” e a 

construção com verbo na terceira pessoa do plural. Justificamos essa opção com base no fato 

de que o objetivo central desta tese consiste em identificar a diferença entre as construções de 

indeterminação com e sem “se” no português do Brasil.  

A autora defende que ambas as construções canônicas de indeterminação têm um valor 

cognitivo comum (o sujeito indeterminado é fundo), porém, pelo Princípio da Não-sinonímia 

(Goldberg, 1995), por serem diferentes do ponto de vista formal, deverão carregar também 

diferenças no significado. 

Assim, a autora argumenta, com base em Garcia (2007 apud Pina, 2009), que o sujeito 

indeterminado com 3ª pessoa (sem a partícula “se”) não admite a inclusão da 1ª e da 2ª pessoa 

como possíveis referentes do sujeito, ao contrário do sujeito indeterminado com "se", que 

enfatiza a 1ª e a 2ª pessoa como referentes possíveis, ou seja, falante e ouvinte podem estar 

inseridos, física ou psicologicamente, na ação. A autora exemplifica com (1) Vende-se 

apostilas e (2) Aqui, vendem apostilas. Em (1), o produtor da sentença pode ser o próprio 

vendedor, o que já não ocorre em (2). A construção com "se", pragmaticamente, serve para 

"esconder" quem pratica a ação, mesmo sendo o próprio falante, por trás de um discurso de 

aparente impessoalidade. 

Para exemplificar o fato em usos informais, a autora ilustra com expressões retiradas de 

comunidade da rede social Orkut: "Vende-se beijos. Tratar Comigo!", "Vende-se irmãos, vai 
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um aê?", "Vende-se salgados... Aproveitem", "Adote uma vida! Doa-se gatos" e "Procura-se 

amigos... Me add!". Percebe-se nitidamente que os falantes possuem alta possibilidade de ser 

o agente das ações verbais. 

O trecho seguinte exemplifica o uso formal: "Como a qualidade das simulações foi 

significativa, gerou-se, a partir dos dados simulados, campos médios e anomalias para os 

dados de pressão atmosférica e vento, detalhando uma climatologia com alta resolução 

espacial e uma abrangência temporal de dados importante para as áreas de aplicação . 

(Código: 2129)" (Pina, 2009: 76). Nesse trecho, o falante se preocupa em relatar um 

experimento que realizou sozinho ou em grupo. Assim como ocorre em: "Utilizou-se duas 

faixas de temperaturas: 25ºC e 50ºC, dois solventes: acetonitrila e álcool butílico terciário, e 

dois oxidantes: peróxido de hidrogênio e hidroperóxido de terc-butila. (Código: 3040)" (Pina, 

2009: 77). 

Desse modo, a inclusão do falante distingue as duas construções de indeterminação 

prototípicas, ou seja, é no parâmetro Empatia, ao qual já nos referimos anteriormente, que 

reside a principal diferença entre essas duas construções. Note-se ainda que essa possibilidade 

aproxima a construção com "se" do protótipo da categoria de sujeito, já que essa construção 

abarca, como referentes possíveis, a 1ª e a 2ª pessoas, que, como vimos, estão acima da 3ª 

pessoa na hierarquia de empatia.  

Como se observa, a proposta de Pina (2009) ajuda a esclarecer as diferenças e 

semelhanças entre as estruturas em questão. Ambas possuem sujeito fundo, conferindo 

proeminência à situação propriamente dita, objetivando relegar o responsável pela ação para o 

segundo plano, mesmo que este seja o próprio falante. Faz-se crucial enfatizar que ambas 

diferem no parâmetro empatia, sendo formas diferentes de conceber a(s) cena(s), resultando 

em construções diferentes, ainda que nenhuma delas esteja no centro da categoria radial 

sujeito.  
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4 METODOLOGIA 

 
Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa. Sendo assim, explicitam-se a composição dos bancos de dados e a delimitação do 

objeto de estudo, objetivo e hipóteses; por fim, são detalhados os critérios de classificação 

tipológica dos dados. 

 

4.1. Bancos de dados 

A pesquisa baseia-se em dois conjuntos de corpora: (i) “Discurso e Gramática”, 

elaborado pelo Grupo de Pesquisas Discurso & Gramática (UFRJ), reunindo transcrições de 

interações linguísticas direcionadas a compor cinco tipos textuais dentro do gênero entrevista 

de pesquisa (narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, relato de opinião, relato de 

procedimento e descrição de local). (ii) “PEUL Censo 2000” e "PEUL Indivíduos 

Recontactados 2000), organizado por pesquisadores do Programa de Estudos sobre o Uso da 

Língua (PEUL/UFRJ), que apresenta interações acerca de variados temas entre um 

entrevistador e um falante. 

A análise enfocou dados de modalidade falada de informantes pertencentes à 

comunidade linguística da cidade do Rio de Janeiro com ensino superior ou no último ano do 

Ensino Médio. As entrevistas foram realizadas nas décadas de 1990 e 2000 em ambos os 

corpora.  

 

4.2. Delimitação do objeto de estudo 

Foram selecionadas para análise as seguintes estruturas de indeterminação do sujeito: 

 

CONSTRUÇÃO 1: Verbo na 3ª pessoa do plural sem antecedente explícito. 

      [(SUJ) V3pp (X)], 

       em que: 

      (SUJ): sujeito de 3ª pessoa do plural com codificação explícita (eles) ou implícita 

(slot vazio). 

      V3pp: verbo flexionado na 3ª pessoa do plural. 

       (X): complemento verbal, que pode ou não ocorrer. 

 

CONSTRUÇÃO 2: Verbo na 3ª pessoa + SE sem antecedente explícito. 

    [V3p-SE (X)], 
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      em que: 

      V3p: verbo na 3ª pessoa do singular ou plural  

      SE: partícula de indeterminação 

      (X) complemento verbal, que pode ou não ocorrer 

 

A Construção 1 apresenta duas instanciações: (1a) estruturas com slot de sujeito não 

preenchido (ex. Assaltaram o banco), e (2a) estruturas com slot de sujeito preenchido pelo 

pronome “eles”  (ex. Eles assaltaram o banco). Ambas as estruturas compartilham o fato de 

não possuírem antecedentes textuais explícitos, como seria o caso de construções similares 

com sujeito anafórico (Ex. João e Miguel foram presos. Eles assaltaram o banco).  

A construção 2 inclui estruturas tradicionalmente denominadas de indeterminação com 

SE, e estruturas tradicionalmente denominadas de passiva sintética. Como apontado no 

capítulo de “Pressupostos teóricos”, adotamos neste trabalho a perspectiva de Pina (2009), 

que demonstrou convincentemente que ambas as estruturas envolvem indeterminação. 

Logo, a estrutura com SE no singular ou no plural, desde que tal SE não esteja 

associado a verbo pronominal (ex. Esqueceu-se de enviar os documentos), partícula expletiva 

(realce) (ex. Foi-se mais depressa do que eu esperava) e pronome reflexivo (ex. Ela se 

penteou) ou recíproco (ex. Paulo e Marcos agrediram-se) como complementos verbais, é a 

construção de indeterminação.  

Para identificação das construções como sendo de indeterminação, foram conferidos 

não apenas a estrutura construcional, mas também o contexto linguístico em que se 

encontravam, já que a não referencialidade a um agente explícito se faz fundamental para  a 

adequada identificação das construções relevantes. 

 

4.3. Objetivo e hipóteses 

O trabalho tem como objetivo explicitar as especificidades semântico-cognitivas das 

construções de indeterminação sob estudo. As hipóteses que norteiam a pesquisa são as 

seguintes: 

-As construções de indeterminação [(SUJ) V3PP (X)] e [V3P-SE (X)] apresentam 

diferentes construals em relação à cena descrita, demonstrando diferentes graus de 

subjetividade. 

-As construções de indeterminação apresentam distribuições distintas em função dos 

tipos textuais em que ocorrem. 
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4.4. Tipos textuais e classificação dos dados 

Conforme mencionado anteriormente, o corpus D&G acha-se subdividido em cinco 

tipos textuais (narrativa de experiência pessoal, narrativa recontada, relato de opinião, relato 

de procedimento e descrição de local) e os corpora do PEUL são compostos por entrevistas 

transcritas, sem classificação tipológica específica. Tomando como ponto de partida a 

constituição de ambos os corpora, as especificidades do objeto de estudo aqui tratado 

levaram-nos a uma reorganização dos dados. 

Os corpora são semelhantes quanto ao gênero textual dos dados obtidos, podendo ser 

caracterizados como pertencentes ao gênero entrevista de pesquisa por ter como função 

comunicativa principal a obtenção de enunciados de um falante a partir de perguntas 

realizadas por um entrevistador.   

O corpus D&G classifica as entrevistas de acordo com os tipos de perguntas 

estabelecidas pelo entrevistador, que tinham como objetivo levar o falante a enunciar uma 

sequência textual correspondente ao sugerido pela pergunta (Exs. “Conte uma estória que 

aconteceu com você” para obtenção de narrativas, “Você poderia descrever o seu quarto?” 

para descrições, etc.).  No entanto, foi evidenciado que os segmentos textuais objetivados 

pelas perguntas nem sempre se adequavam plenamente à classificação pretendida. Assim, 

sequências predominantemente narrativas podem incluir trechos argumentativos, expositivos 

ou descritivos, e o mesmo pode ocorrer com sequências predominantemente de outros tipos. 

Com base na observação nos dados e na literatura referente à tipologia textual e suas 

imprecisões de classificação, este trabalho definiu critérios para classificar as sequências-alvo 

dentro de quatro tipos de textos, são eles: narrativo, descritivo, expositivo e argumentativo. A 

classificação foi feita independentemente da classificação prévia existente nos corpora.  

Tendo em vista que a natureza dos corpora é do gênero entrevista de pesquisa e os 

falantes se encontravam em um contexto com relativa informalidade (em salas de uma 

instituição universitária; casa), objetivando a captura de fala espontânea, os enunciados são 

compostos por sequências tipológicas variadas, como já observado. Para dar conta desses 

dados, buscamos propostas de tipologias de tipos textuais disponíveis na literatura 

especializada, em particular Travaglia (1991), que se baseia em Weinreich (1968), e 

Marcuschi (2000), que toma como ponto de partida Werlich (1973). No entanto, tais 

propostas de classificação não foram suficientes para classificação de dados com a mescla de 

sequências observada. Logo, para os fins deste trabalho, foi elaborada uma classificação 
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tipológica própria, segmentada por traços linguísticos e contextuais comuns às sequências 

obtidas. 

A classificação buscou manter as principais pistas linguísticas e contextuais já propostas 

pelos autores citados, e inseriu outras que foram cruciais para a segmentação e diferenciação 

entre uma sequência e outra. A descrição das pistas segue critérios linguísticos (superfície 

textual: léxico, tempos verbais, marcadores temporais e espaciais, conectivos, etc) e 

contextuais (intencionalidade e objetivo identificados na interação comunicativa). 

A classificação objetivou ser o mais objetiva possível, selecionando traços que 

pudessem construir um protótipo de sequência textual para que determinado tipo de texto 

fosse o mais facilmente identificável possível, ao mesmo tempo em que pudesse também dar 

conta dos dados obtidos nos corpora. Segue abaixo a tabela com a classificação tipológica 

elaborada e adotada no trabalho: 
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Classificação tipológica sugerida 

Classificação Pistas linguísticas e contextuais 

Narrativas 1. Foco em fatos do mundo real,  

2. Acontecimentos vividos, 
3. Sequência de ações que relatam um acontecimento, ou ação verbal no passado isolado subentendendo-se uma sequência  
temporal implícita de ações no contexto. 
4. Forma verbal no passado. 
5. Marcas linguísticas caracterizadoras de tempo e lugar 

Descritivas 1. Caracteriza geralmente o aspecto físico de uma entidade ou local. 
2. Caracteriza  uma situação de ação concreta no espaço físico. 
3. Verbos que evidenciam o delineamento de estados e características físicas de seres animados ou inanimados. 

4. Verbos que caracterizam comportamentos e características psicológicas. 
5. Verbos no presente e no imperfeito. 

Expositivas 1. Análise e síntese com foco em conceitos, ideias, e representações conceituais, com o objetivo de classificar, explicar e 
definir conceitos, muitas vezes abstratos, ou de promover a indicação e/ou ligação de fenômenos. 
2. Ausência de argumentação e neutralidade de opinião 
3. Verbos que evidenciam análise, explicação ou exposição de fatos, acontecimentos, comportamentos ou procedimentos 
genéricos ou amplamente conhecidos de seres animados ou inanimados. Explicações e ilustrações. 
4. Tempo verbal no presente. 

5. Ausência de marcas temporais e espaciais. 

Argumentativas 1. Expressa opinião, tomada de posição, rebate argumento ou expressa dúvidas, com foco na persuasão. 
2. A atribuição de qualidade com o verbo SER se diferencia da descrição e da exposição pelo caráter opinativo. 
3. Tempos verbais no presente, passado ou futuro, no modo indicativo ou subjuntivo. 
4. Marcas linguísticas que evidenciam opinião (eu acho que, provavelmente, etc.), em sequências contrastivas explícitas.  
5. Ausência de marcas temporais e espaciais. 
6. Uso frequente de coordenações e subordinações (causais e consecutivas, principalmente) 

Tabela 8: Tipologia textual e seus traços linguísticos e contextuais
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A título de ilustração, são apresentadas, a seguir, amostras de sequências retiradas do 

corpus e sua classificação com base nos critérios sugeridos para este trabalho. A primeira 

amostra envolve uma narrativa:  

(1) 

E: Carlos... conta pra mim uma história que tenha acontecido com você... que seja interessante...  
I: eu ia tocar no GREIP no IAPI... e:: fui pra lá cedo pra arrumar o... equipamento... mas/ eu ia tocar com:: um/ com as caixas 
de som de uma equipe... e eu:: fui pra lá cedo armei as coisas... e desde o começo a equipe de som ficou pro/ me 

provocando... querendo que eu tocasse Brasileirinho na guitarra e essas coisas assim... querendo mos/ que eu mostrasse que 
eu sabia tocar guitarra... aí:: eu passei o som... testei a aparelhagem toda... e um pouco antes de começar o show a gente 

passou o som mais uma vez... o som estava perfeito... aí:: um pouco antes de... de eu me apresentar... a Transamérica fez uma 
destribuição de brindes lá... aí::... eles rebentaram os fios... da/ do equipamento... (D&G Carlos) 
 

 

Nessa sequência, o falante transcreve um acontecimento do mundo real vivenciado em 

um tempo e em um espaço, utiliza sequência de verbos no passado transcrevendo ações que se 

sucedem. A estrutura-foco possui um verbo no passado refletindo uma das ações que 

compõem a sequência narrada. 

 
 A sequência, a seguir, é um exemplo que mescla sequências narrativa e descritiva:  
 
(2) 
E: Assume que era paparicada? 
F: Ah, eu assumo. LÓGICO! Numa família de cinco pessoas, é... dois rapazes e um neném, lógico que eu fui paparicada, né? 

Nasci, meu irmão do meio tinha treze anos, o mais velho tinha quase quinze e minha mãe quarenta e dois anos, meu pai trinta 
e oito, meu pai é mais novo que minha mãe quatro anos. Eu era o bebezão da casa, né? mas na família humilde não é aquele 
paparico de DAR tudo, é aquele paparico de atenção no caso. E também quando (inint) na rua, vinham comigo, sabe? Na 

beirinha da calçada, eu tinha um cachorrinho – é estória de pobre, né? estória de pobre é uma maravilha – tinha um 
cachorrinho que ficava do lado tomando conta. Aí, mais tarde eles compraram um carrinho prá mim, né? (PEUL 

RECONTACTADOS R04 FAT) 
 

Essa sequência possui marcas linguísticas que apontam a localização em um espaço 

físico e uma ação não sequencial no tempo, características da descrição, mas também 

demonstra um acontecimento isolado, característico da narrativa.  

Na sequência correspondente à descrição, evidenciam-se marcas linguísticas de tempo e 

lugar, marcas de ações concretas em um espaço físico e o verbo da estrutura-alvo está no 

imperfeito (vinham), caracterizando ação corriqueira no passado e não sequência de ações que 

narrariam um acontecimento. Na sequência narrativa, há marca linguística de tempo (mais 

tarde) que remete à uma sequência narrativa subentendida no contexto, além de o verbo 

refletir uma ação ocorrida no mundo real e vivenciada pelo falante (compraram). 

No próximo exemplo, verifica-se uma sequência argumentativa: 

 
(3) 

E: O que você acha da Renovação Carismática? 
F: Bom, eu vejo isso aí também como uma coisa boa porque eles estão fazendo mais coisas pra atrair a população. Antes eu 
achava que eles ficavam muito na deles, esperando as pessoas irem lá buscá o conhecimento, agora eles estão indo até o 

público e dando maior chance para as pessoas terem um maior contato. Tem os padres cantores, o padre Marcelo. De certa 
forma está indo até o público buscá as pessoas, não estão se prendendo só a um templo e ficá ali esperando as pessoas 
chegarem. (PEUL CENSO 2000 GLA) 
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Essa estrutura apresenta marcas linguísticas de caráter opinativo (eu vejo) que 

sustentam o ato de argumentar (porque). Apresenta marcas contrastivas de acontecimentos 

(antes/agora), o que tem como função comparar comportamentos e poder obter, assim, a 

concordância do ouvinte com relação à posição adotada. 

O trecho, a seguir, apresenta sequência expositiva:  

 

(4) 
E fui caindo pra produção, porque quando você qué montá um espetáculo e você não tem dinheiro, quem tem que fazê a 
produção é você (est). E os meus espetáculos eu fazia a produção. Que no caso, até texto eu escrevi, eu tenho dois textos 

escritos. Os dois a gente encenou. Então a gente encenava eh... aí tem que fazê... quem desenha o figurino, quem desenha o 
cenário, consegui o material pra fazê o figurino, pra fazê o cenário, mão-dE:obra pra executá. Isso, tem que se alugá teatro, 
eh... a parte de iluminação tem que fazê, sonorização.. (PEUL CENSO 2000 T24 ADR) 

 

 
Essa sequência textual apresenta marcas linguísticas que evidenciam explicação de 

processo difundido socialmente (fazer a produção de um espetáculo). O tempo verbal está no 

presente e o verbo "ter" na expressão modal “tem que” caracteriza abstração por indicar 

modalidade. A sequência diferencia-se, assim, da descrição, por esta última ser mais concreta 

e a expositiva ter caráter mais abstrato. 

Estabelecidos os traços linguísticos e contextuais sugeridos para as tipologias textuais 

presentes nos corpora, foi realizada a classificação de todas as sequências com estruturas de 

indeterminação. 

Para garantir o rigor e a consistência metodológica do trabalho, as sequências foram 

classificadas, de forma independente, pelo autor da pesquisa e  pela professora orientadora. 

Em casos de discrepância, as sequências foram classificadas, também de forma independente, 

pelo coorientador. Concluídas as avaliações, a classificação definitiva foi aquela que obteve 

maior número de indicações. Os casos em que não houve concordância entre os três 

avaliadores, correspondentes a 3% dos dados, foram excluídos da amostra. Em 

desdobramentos futuros do trabalho, pretende-se investigar mais detalhadamente seus 

contextos de uso. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

Este capítulo enfoca a análise das construções de indeterminação [(SUJ) V3PP (X)] e 

[V3P-SE (X)], a partir de dois eixos inter-relacionados. Em primeiro lugar, busca-se descrever  

cada uma das construções de indeterminação a partir dos diferentes construals que 

estabelecem em termos de graus de subjetividade. Em seguida, será analisada a distribuição 

das construções em função dos tipos textuais em que ocorrem. Por fim, serão discutidas as 

relações entre os dois aspectos analisados. 

 

5.1 Estratégias de construal 

A análise evidenciou que as construções de indeterminação estabelecem dois 

construals, conforme o paradigma sintático-semântico apresentado por cada uma.  

 

5.1.1 Construal associado à construção [(SUJ) V3PP (X)] 

Conforme descrito no capítulo de metodologia, a construção [(SUJ) V3PP (X)] 

apresenta o verbo na terceira pessoa do plural com ou sem complemento, o slot de sujeito 

tendo a possibilidade de ser codificado por eles ou apresentar-se vazio, sem antecedente 

explícito.  

Para averiguar a adequação da construção como de sujeito indeterminado, foi necessário 

analisar o contexto linguístico, ou seja, estar a par do tema da interação entre os falantes e das 

referências textuais dos itens linguísticos pertencentes à construção. Tendo isso em vista, 

foram selecionadas as sequências linguísticas nas quais as construções se inserem, para assim 

serem verificados a referência (com ou sem antecedente no discurso), o contexto temático e a 

provável intencionalidade do falante ao emitir a sequência em foco.  

O trecho abaixo apresenta um exemplo da construção [(SUJ) V3PP (X)], com o slot de 

sujeito vazio, em seu contexto linguístico de uso:  

(5) 

E: eu estou aqui com Márcio... do Centro Tecnológico Estadual Ferreira Viana... Márcio... me conta uma 

história... que tenha acontecido com você... e que você assim tenha achado engraçado... ou triste... ou 

constrangedor... alguma coisa que tenha acontecido contigo...  

I: olha... uma coisa que aconteceu... engraçado comigo... foi quando eu estava em Poços de Caldas passeando... 

né? aí eu estava num hotel... aí tinha subido pra... pra tomar banho porque a gente ia embora naquele dia... aí... 

bati na... na porta do hotel pra... pra fazer... meu irmão... o pessoal abrir a porta... né? aí pra/ fui correndo me 

esconder deles... nisso que eu fui correndo... o vidro da... da varanda que tinha no corredor estava limpinho... a 

mulher tinha acabado de limpar... passei direto pelo vidro... quebrou tudo ((riso)) foi um desespero... chamaram 

a... a moça e tudo da excursão... aí veio... fez curativo... tive que... tomar um ponto e tudo... o cara lá da... da 

supervisão do hotel... veio também... perguntar o que que tinha acontecido... foi o maior... o maior auê... (D&G 
Márcio) 
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A entrevistadora solicita ao falante que narre um acontecimento vivido. O falante narra 

um evento cuja sequência temporal transcorre no tempo passado e se realiza em um local 

específico. A sequência que contém a estrutura de indeterminação é "chamaram a... a moça", 

e apresenta um verbo com seu complemento e o slot de sujeito se encontra vazio. A flexão 

verbal de terceira pessoa do plural (‘chamaram’) não se relaciona a um agente explícito 

textualmente. Sendo assim, a construção de indeterminação é utilizada para designar uma 

ação relacionada a um agente não mencionado anteriormente, cuja identificação pode ser 

dedutível a partir do ‘frame’ ativado pelo contexto linguístico.  

Conforme já apontado por Pina (2009), tal construção possibilita a inserção de agentes 

de terceira pessoa, excluindo a possibilidade de o próprio falante ser inserido entre esses 

agentes. No exemplo (5), o falante narra um acontecimento  incompatível com sua possível 

participação como agente da ação expressa ("chamar"), já que havia sido vítima de um 

acidente. Entretanto, há diversas possibilidades de identificação do agente entre as pessoas 

presentes no local; é possível supor que sejam pessoas próximas ao falante, funcionários do 

estabelecimento, ou qualquer outro grupo de pessoas disponível no frame de “turismo” 

ativado no contexto. 

Percebe-se que ao lançar mão desse tipo de construção de indeterminação, o falante 

busca enfocar a ação que foi realizada na sequência narrativa. Logo, o verbo se torna figura, 

sendo mais proeminente na construção, e o agente não expresso se constitui como fundo, por 

não ser o foco da narração. 

A construção de indeterminação [(SUJ) V3PP (X)] também pode apresentar o slot de 

sujeito preenchido. É o que se verifica, também, no exemplo a seguir: 

(6) 

F: [Fiz seis meses, é.]. É porque eu... O contexto que eu entrei prá faculdade foi meio tumultuado, porque no 

mesmo ano que eu passei prá faculdade, eu passei pro concurso da marinha, [e eu tinha que ir...]. É, foi no 
mesmo ano. E... e eu tinha que ir prá ficar seis meses [na]... na ilha da Marambaia fazendo curso, que era um 

curso que ficava de Segunda a Sexta e só ficava em casa Sábado e Domingo. Por conta disso, eu tive que pleiteá 

junto a UERJ u:m trancamento de matrícula sem tê começado, qué dizê, é uma matrícula seguida de trancamento 

por ser um caráter extraordinário, né? E até <ta...> tinha amparo lá. Depois eles viram que, por ter passado por 

concurso público e militar, eu podia realmente fazer isso (PEUL RECONTACTADOS R05 SANR).  

 

Nesse trecho, o falante narra uma experiência vivida em um tempo e lugar específicos. 

A sequência que possui a estrutura de indeterminação, "Depois eles viram que...", apresenta o 

slot de sujeito preenchido com o pronome ‘eles’ sem antecedente textualmente  explícito. Os 

agentes da ação verbal são previstos no frame de normas e procedimentos universitários, 

ativado pelo contexto linguístico. Sendo assim, é possível identificar como agentes indivíduos 

pertencentes ao grupo de funcionários da universidade mencionada.  
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O falante objetiva a ação, tornando o verbo figura, mais proeminente, e o agente fundo, 

mesmo com o slot preenchido, pois o pronome sem antecedente não especifica a identidade 

do agente, não constituindo o foco comunicativo. 

No exemplo a seguir, tem-se uma sequência descritiva, em que ocorre a construção de 

indeterminação sem sujeito explícito: 

(7) 

E: Qual foi um filme assim que marcou a vida da senhora? 

F: Olha, marcá a vida... num foi tanto assim, né? (riso e) Mas olha, o Vento Levo:u (est) –... eu vi muito mas 

agora se ocê me perguntar o nome deles todos (riso f) eu não sei dizê tudo (est) – mas o Vento Levou foi um 

filme LINDO! (est) – que a distração de uma jovem... de... quatorze, quinze anos até os vinte na época... – na 

minha época que foi... metade – quarenta e cinco – com quinze anos tinha – tava em quarenta e cinco, tava na no 

ano de mil novecentos e quarenta e cinco – até me casar... era cinema que nós tínhamos (est). E havia muitos 

cinemas, não é? E hoje em dia [tão] tão tirando todos os cinemas, mas por quê? (est) – ainda no jornal O Globo 

de hoje tão falando – por causa que:... aquela:   entidade que cuida da:... das músicas pa pagá os direitos autorais 

(est) tão tendo [uma] uma:... um peso muito forte no imposto contra os cinemas – eles têm que pará porque não 

têm dinheiro pra pagá isso... (est) Severiano Ribeiro tá fechando os cinemas dele. (est)... Agora o vento levou 

todas as vezes que passá eu vou vê (est) Ah!  <o ...> (hes) os (“filmezinho”) – de outro tipo da:... Esther 

Williams... Fred Astaire... Bing Cosby também trabalhou, Cantando na Chu:va até – aqueles filmes todos, Bing 
Cosby – ah! Todos eles eram (inint)... <est> (PEUL RECONTACTADOS R12 MGL)  

 

Nesse trecho, o falante narra uma experiência vivida, e em determinado momento da 

narrativa, a sequência temporal é interrompida para que se estabeleça a descrição de um 

evento em andamento, a retirada de cinemas de determinados lugares. A sequência textual 

com a construção de indeterminação "tão tirando todos os cinemas" apresenta uma locução 

verbal com o auxiliar "estar" na terceira pessoa do plural e o principal "tirar" no gerúndio, seu 

complemento “todos os cinemas”, e o slot de sujeito vazio .  Não há indícios linguísticos para 

identificação de algum agente previamente mencionado no contexto. Ao se especular sobre o 

possível agente, percebe-se pelo contexto que o falante é incompatível com esse papel, mas é 

possível sugerir que se trata de alguém pertencente a um grupo social de empresários com 

vínculo de trabalho com salas de cinema, em função da ativação do frame de ‘empresas de 

cinema’. Sendo este agente o fundo perceptivo para o falante, este escolhe uma estrutura que 

reflita esse construal cognitivo, a estrutura de indeterminação [(SUJ) V3PP (X)], que 

evidencia como figura perceptiva a ação, o predicado. O falante percebe a cena de forma mais 

implícita, ausentando-se por completo da responsabilidade associada à ação verbal, onde está 

seu foco.  

No exemplo a seguir, tem-se uma sequência descritiva, em que ocorre a construção de 

indeterminação com sujeito explícito: 

(8) 

( ) o marcador... aí você faz... aí depois você monta de uma/ uma outra prancha... seria um papel mais durinho... 

pra você quando apresentar pra pessoa... ela não pegar aquilo molengo na mão... você monta... aí põe um:: papel 

de proteção... que a gente chama de papel manteiga... e guarda lá... direitinha... quando você for mostrar pro teu 

cliente... está lá direitinha... aí eu faço isso... aí... tipo no final do dia... depois que eu fiz... esse procedimento 
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todo... guardo num lugar que tem que são umas estantes... com uns intervalos bem pequeninhos... só pra papel 

mesmo... que a gente tem lá o trabalho... que eles colocam uma etiqueta... o trabalho::... sei lá... eh:: esse que é 

Naturalíssimo... aí eu trabalho no restaurante Naturalíssimo... então você coloca ele na pastinha... dentro... aí 

pronto... aí quando você for entregar pro cliente está ali... se não você vai 

embora... e guarda tudo... fecha e apaga a luz... fecha... e sai... vai embora... do... do escritório... é isso... né? 

((riso)) acho que é um procedimento... (D&G Mônica) 

 

Nesse trecho, o falante descreve um procedimento habitual que realiza em seu ambiente 

profissional, e em um determinado ponto faz referência a um móvel, descreve-o não só 

fisicamente, mas também em sua funcionalidade e características de identificação atribuídas a 

ele por determinados agentes. A não determinação dos agentes é compatível com o objetivo 

de priorizar a descrição da ação realizada no móvel, como evidencia a utilização da 

construção "eles colocam uma etiqueta". A construção apresenta o verbo acompanhado de um 

complemento e um sujeito com slot preenchido pelo pronome "eles". A utilização do pronome 

restringe o grupo possível de agentes a um conjunto pertencente ao frame “trabalho em 

escritório”, do qual fazem parte os funcionários da empresa. Como a determinação do agente 

fica desfocada, o esforço cognitivo se volta para a ação verbal. O falante novamente se coloca 

externo à cena, deixando entrever que a responsabilidade de colocar etiquetas não lhe 

compete. 

No exemplo a seguir, observa-se a ocorrência de uma construção de indeterminação 

sem sujeito preenchido em contexto expositivo: 

(9) 

E: Você disse pra mim que você vai fazer Educação Física no segundo semestre. Você não quis seguir essa área 

de construção não? 

F: Porque de certa forma eu não me identifiquei com o curso e eu acredito muito quando dizem que a pessoa 

deve fazê o que gosta, o que ela gosta, porque hoje em dia num adianta você sê um bom profissional, você tem 

que gostá pra sê senão o melhor, um dos melhores. (PEUL CENSO 2000 GLA) 

 

A interação conversacional promove uma resposta em que o falante justifica uma 

escolha pessoal tomada no passado. Integrando sua justificativa, o falante expõe uma opinião 

em ampla circulação na sociedade por meio desta sequência: "dizem que a pessoa deve fazê o 

que gosta". A construção de indeterminação nela contida é composta pelo verbo "dizer", seu 

complemento sentencial e o slot vazio de sujeito. Não há antecedente textual explícito para 

concordar com a flexão verbal. No entanto, há possibilidade de restringir um grupo de agentes 

possíveis, que são pessoas com relativa experiência ou conhecimento acerca de realização 

pessoal e profissional que estão aptas e licenciadas socialmente a emitirem opinião sobre o 

assunto. Esse conjunto de possíveis agentes, diluído na sociedade, está subentendido e pode 

ser ativado pelos interlocutores a partir do modelo idealizado de profissionais atuantes na área 

de profissionalização e de desenvolvimento humano. O falante observador focaliza a ação em 
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circulação, minimizando a identificação de quem a pratica e maximizando a ação verbal, o 

que deixa evidente a não possibilidade de sua própria inserção como um dos agentes. 

Em contexto expositivo, o posicionamento do falante como externo à cena também é 

observado em construção de indeterminação com sujeito preenchido: 

(10) 

O raciocínio do Exército é o seguinte: é um quadro que vai ajudá na parte administrativa, a gente não vai ajudá 

[na]... na atividade fim que é a guerra, a gente num vai prá guerra, a gente nunca vai prum fronte, a gente vai 

sempre tá nas funções administrativas, eu sou de administração, você é de magistério, se acontecê um conflito, 

os nossos amigos de seção infante, artilheiros e de comunicação vão pro fronte e a gente é que vai assumi as 

funções <bu...> burocráticas, administrativas, por isso que todas as áreas estão dentro do quadro de 

administração (est) porque é...<buro...> eles chamam de burocrático, independente de você ser de informática, 

ou sê de administração, ela sê de magistério, ela sê de veterinária, né? E até a própria enfermagem. (PEUL 

RECONTACTADOS R05 SANR)  

 

Nesse trecho, o falante expõe um procedimento interno do Exército Brasileiro. A 

estrutura apresentada possui um verbo com complemento elíptico e o slot de sujeito 

preenchido pelo pronome "eles" sem antecedente textual. Porém, há um grupo de possíveis 

agentes subentendidos: no caso, corpo de profissionais do Exército. Essa caracterização do 

agente se encontra no frame de “Exército” que é ativado a partir das pistas linguísticas 

fornecidas. Como esse grupo possível se encontra no modelo idealizado de Exército 

Brasileiro, que é subentendido no contexto de fala, o interlocutor é capaz de recuperar a 

referência estabelecida. É importante notar que o falante se coloca como observador, e mesmo 

que pertença ao quadro profissional do Exército, deixa claro que não faz parte da cúpula de 

oficiais que decidem sobre o assunto. Além disso, com a estratégia de indeterminação do 

sujeito "eles", o falante subfocaliza a importância do agente e maximiza a ação expressa pelo 

verbo. 

Em contexto também de opinião, porém com a construção caracterizando um tema mais 

propenso à argumentação do falante, destacamos abaixo as estruturas de sequências oriundas 

da tipologia argumentativa: 

O entrevistador solicita ao falante que este opine acerca do tema educação. 

(11) 

(...) você entra na universidade... tremenda esperança... você... entra:: como todo o universitário... você tem uma 

esperança sobre a universidade que ela te dá... você entra... você gosta... que tem muita gente que desiste no 

meio do caminho... mas eu não... graças a Deus... adoro... amo de paixão o que faço... só que quando você chega 

na sua formatura... eu acho que o maior presente que possam te dar é um emprego... mas pra te dar esse 

emprego... o governo tem que resolver o problema econômico do país... por exemplo... (D&G André) 

 

Para expor um argumento que embase sua opinião, o falante propõe uma determinada 

ação expressa pela sequência de indeterminação com sujeito vazio "o maior presente que 

possam te dar é um emprego". A locução verbal não possui antecedente textual explícito para 
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concordar com sua flexão. Entretanto, é possível subentender o agente como sendo o 

indivíduo (ou conjunto de indivíduos) que exerce o papel social de “empregador”, acessado 

por meio do modelo cognitivo idealizado referente a “relações empregatícias”. A escolha da 

construção de indeterminação, em (11), é compatível com a não inserção do falante como 

possível agente, já que o mesmo se encontra na posição hipotética de paciente. Assim, a 

proeminência atribuída pelo falante recai sobre o processo verbal, deixando o agente como 

fundo e a ação verbal como figura. 

Fenômeno semelhante ocorre no exemplo a seguir, em que a proeminência recai sobre a 

ação verbal, embora o slot de sujeito seja preenchido pelo pronome "eles":  

(12) 

há umas semanas atrás... e:: eu achei ótimo ((riso)) é... engraçado... eu achei maneiro ((pigarro)) a maneira como 

ele colocou... a coisa... porque geralmente a gente não tem acesso a certas/ a... informações... de como a coisa 

acontece lá dentro... né? ele falou... de... de como ele tem agora que administrar... a Fazenda... que não tem 

dinheiro... e que... eh:: todo mundo quer dinheiro pra isso... quer dinheiro pra aquilo... e que ele tem que.... 

segurar... se não não dá... e nisso vai lançar imposto pra ver se entra mais dinheiro... agora... a gente é que sofre... 

né? porque eles estão lá... tentando... segurar... uma... uma situação econômica... (D&G Regina) 

 

O falante expõe sua opinião acerca do tema "política" e argumenta a favor de uma 

determinada situação, emitindo a sequência "porque eles estão lá tentando segurar uma 

situação econômica", cuja composição possui o pronome “eles”, sem antecedente textual 

explícito, no slot de sujeito. O agente é subentendido a partir das pistas fornecidas pelo 

contexto linguístico, como os políticos responsáveis pela economia, acessados em função do 

modelo cognitivo idealizado de “política econômica” ativado na interação conversacional. 

Como nos exemplos discutidos anteriormente, a construção é compatível com a não inserção 

do falante como pertencente ao grupo de possíveis agentes, já que se trata de alguém que não 

pertence à classe política.  

Com relação às construções discutidas acima, a proposta deste trabalho é que tais 

construções são mais objetivas que as construções de indeterminação com a partícula “se”. 

Como vimos, a partir da discussão dos exemplos, as construções [(SUJ) V3PP (X)], envolvem 

agentes não anteriormente mencionados no discurso, que podem ser recuperados através do 

acesso aos frames ativados por pistas linguísticas específicas. A partir da proposta de 

Langacker sobre subjetividade, desenvolvemos o seguinte diagrama para dar conta do 

construal estabelecido pelas construções [(SUJ) V3PP (X)], apresentado a seguir. 

O diagrama 3 representa o construal da estrutura de indeterminação, em que se 

representa uma relação temporal entre um trajetor (sujeito/agente) e um marco 

(objeto/paciente). Como na estrutura de indeterminação em pauta, o trajetor é codificado pelo 
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Diagrama 3: Construal de indeterminação do sujeito 

da construção [(SUJ) V3PP (X)] 

Diagrama 4: Construal de indeterminação do sujeito do 

exemplo 5 

pronome “eles”, sem antecendente explícito, a referência provável do pronome é recuperada a 

partir do Frame Verbal disponível no contexto, que disponibiliza papéis-participantes 

específicos, projetando-os. 

No diagrama, tem-se: 

Falante (F), representado pelo círculo 

contínuo e pela letra F, encontra-se no Escopo 

Máximo (EM) da predicação (sendo, portanto, 

externo ao Escopo Imediato da predicação); 

Agente (Ag), disponível no frame verbal, 

projetado para o trajetor, permitindo a 

interpretação do pronome “eles”, encontra-se 

no Escopo Imediato; 

Paciente (Pac), disponível no frame verbal, instanciado pelo marco da construção de 

indeterminação, também se encontra no EI; 

Relação temporal entre ambos, representada pela linha espessa que liga o Ag e o Pac, e 

pela seta horizontal, também no EI. 

A aplicação do diagrama na análise das construções de indeterminação presentes no 

corpus pode ser exemplificada a partir dos casos apresentados nos trechos 5 e 8 relacionados 

acima, e reproduzidos antes das representações diagramáticas para facilitar a exposição.  

No exemplo (5), o falante relata que participava de uma excursão turística, quando 

sofreu um acidente envolvendo a porta de vidro do hotel em que estava hospedado:  

 

(5) chamaram a... a moça e tudo da 

excursão. 

 

O diagrama 4 representa o construal da 

estrutura de indeterminação apresentada na 

sequência foi um desespero... chamaram a... a 

moça, em que o Falante (Márcio) se encontra 

minimamente perfilado, já que não é um 

possível agente da ação verbal, permanecendo 

assim no Escopo Máximo da Predicação, e 
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Diagrama 5: Construal de indeterminação do sujeito do 

exemplo 8 

 

não no Escopo Imediato. Inserido neste último, estão em proeminência a relação entre 

Trajetor e Marco, ou seja, a ação designada pelo verbo chamaram, e o paciente da ação, ou 

seja moça. Já os possíveis agentes encontram-se subfocalizados, já que sua referência precisa 

ser construída a partir do frame. 

 

(8) eles colocam uma etiqueta... 

 

O diagrama 5 representa o construal 

da estrutura de indeterminação na sequência 

eles colocam uma etiqueta..., em que a 

Falante Mônica se encontra também 

minimamente perfilada e também no 

Escopo Máximo. No Escopo Imediato estão 

em proeminência a relação entre Trajetor e 

Marco, ou seja, a ação designada pelo verbo 

colocam e o paciente etiqueta. Os possíveis 

agentes estão minimamente perfilados, já 

que neste caso a não proeminência deles está 

representada pelo pronome eles no slot de 

sujeito da construção. 

 

5.1.2 Construal associado à construção [V3P-SE (X)] 

Conforme descrito no capítulo de metodologia, a construção [V3P-SE (X)] apresenta 

um verbo na terceira pessoa do singular ou plural com partícula de indeterminação SE sem 

antecedente explícito e a possibilidade de apresentar ou não complemento, sendo a partícula 

não associada a verbo pronominal, partícula expletiva e pronomes reflexivo ou recíproco. Os 

trechos abaixo demonstram alguns exemplos em seu contexto linguístico de uso. 

O exemplo (13) insere-se em uma narrativa e demonstra o uso da construção de 

indeterminação com ‘se’: 

(13) 

Problema que aconteceu, ela me sacaneou muito dentro do, da, é:, com a professora e ria muito entre elas, coisa 

que eu não entendia, não conseguia falá, só que quando a gente chegou nos Estados Unidos, ela falou <mui...> 

olha, 10% do que se falou lá foi ela, o resto foi eu (est) e só falou pelo seguinte, quando chegá e pá! E falá não 

agora quem vai lá perguntá é você porque se dependia dela, ela num fazia nada (riso e). É, num foi... e foi assim. 

Primeira (PEUL RECONTACTADOS R07 LEO) 
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Nesse trecho, o falante narra uma sequência de acontecimentos relativos a uma viagem 

realizada com a esposa. Em determinado momento, emite a construção "do que se falou lá". A 

estrutura é construída com um verbo na 3ª pessoa do singular precedido de "se" sem 

antecedente explícito. O falante emite a construção ao se referir a uma ação realizada por ele e 

pela esposa, e como apontado por PINA (2009), essa construção permite que se interprete a 

primeira ou a segunda pessoa como possíveis agentes da ação. O falante, ao narrar  a 

experiência, põe-se implicitamente como observador e como agente da ação narrada. Sendo 

assim, há traços mais evidentes da sinalização de seu ponto de vista na construção, o que 

evidencia uma codificação linguística  mais subjetiva do que a apresentada pela construção 

analisada na seção anterior. A proeminência se encontra na ação verbal, estando como figura, 

e os agentes em fundo, porém com uma margem de determinação mais restrita que a 

construção de terceira pessoa do plural, o que é claramente verificado no contexto da 

narrativa. Na sequência descritiva, a mesma estrutura também pode ser evidenciada, como no 

seguinte trecho: 

(14) 

Pra mim meus coleguinhas eram daqui, era desde pequenininha, eram pessoas sinceras, era... num tinha aquele 

motivo ainda [pra]... pra falsas amizade, aquela coisa de usá você. Então realmente você começa a tê a... conhecê 

as [pesso]... pessoas diferentes, inclusive as que você (inint) [eu]... eu quando conhecia alguém, quando era 
menor era... num tinha necessidade de desconfiá, de acreditá, de menti, essas coisas num, (“né”) (“era”)  a nossa 

vidinha ali no colégio, era estudá, era contá o que tava se passano e tudo e acabô. [O que num se]... o que se não 

se gostava, se <escon...> num se falava, mas também num inventava. Já na faculdade não. Na faculdade cê 

começa a vê, porque tem pessoas de mais idade, né? A faculdade por sê particular, pessoas de nível mais alto. 

(PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR) 

  
O falante descreve um comportamento característico do grupo ao qual pertencia quando 

criança, e utiliza a estrutura inserida na sequência: "o que se não se gostava, se <escon...> 

num se falava". Há três construções de indeterminação compostas por verbos acompanhados 

da partícula "se", seus complementos e embora o agente não tenha sido expresso 

anteriormente no discurso, sua referência pode ser acessada por meio do modelo idealizado 

evocado na interação por meio das pistas linguísticas. Nesse frame, o falante e outras crianças 

são percebidos como aptos a serem os possíveis agentes das três ações verbais. Para focalizar 

a ação que se realizava na descrição, o falante utilizou a construção de indeterminação para 

que o agente esteja no fundo perceptivo, e a proeminência se figure nos verbos. Entretanto, 

como o falante participava do frame, optou por uma estrutura capaz de inseri-lo 

implicitamente no grupo de agentes, ou seja, uma construção mais subjetiva, que sinalize  

aspectos do ground na construção, identificando sua perspectiva no construal. 

A sequência seguinte se insere na tipologia expositiva e apresenta as mesmas 

características. 
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(15) 

I: pra concluir todo o meu pensamen::to ((riso)) econômico... é:: como eu posso dizer? então eu acho que... pra 

resumir tudo... é novamente... tem que resolver o problema econômico... pra resolver o econômico resolve todo o 

problema social... já dizia o plano do:: Sarney... quer dizer... “tudo pelo social...” que no final ele não resolveu o 

social po::rra nenhuma... né? mas... eu quero falar do econômico... o econômico é o fundamental... é a raiz... o::/ 

de tudo... de todos os problema do país... esse negócio do::/ como diz ? você lança um plano econômico... e no 

final... no dia seguinte... lança tre::ze vírgula meio por cento o combustível aumenta... aumentando o 

combustível... aumenta... gás de cozinha... ba ba ba ba ba ba ba ba bá... eu falo gás de cozinha por quê? porque 

pra lá não se tem ainda gás encanado é tudo... botijão... treze quilos... e::... e eu falo de... eh:: coisa econômica 

porque eu vivo num bairro... da Zona Oeste... onde eu/ como diz? eu via dois mundos... totalmente diferentes... 

era morar em Santa sCruz... estudar na Gávea ... então eu enfrentava pa/... é:: via pobreza... pegava ( ) ônibus 

cheio (D&G André) 

 

O falante opina sobre economia e política, e em certo momento expõe um fato relativo 

ao bairro em que reside. A construção verbal em "lá não se tem ainda gás encanado" é 

composta por um verbo precedido de "se". O falante emite a construção cujos possíveis 

agentes são os residentes do bairro a que se refere. Visto que ele é um dos residentes desse 

bairro, também pode ser um possível agente da ação enunciada. Ao utilizar uma estratégia de 

indeterminação, o falante tira a proeminência do agente verbal e a insere na ação. Porém, ao 

se utilizar da construção V+SE, sugere que faz parte do conjunto restrito de residentes, tendo 

sua identidade posta implicitamente no Escopo Imediato da predicação. Logo, há ‘traços’ do 

falante na construção, o que a torna mais subjetiva.  

Por fim, na tipologia argumentativa, evidenciam-se as mesmas características de 

construal no uso da referida construção. É o que vemos no exemplo a seguir: 

(16) 

E: Você vai estudá numa universidade federal. Existe uma idéia de que os alunos de universidades públicas, 

quando saem da faculdade, quando terminam o curso, eles têm mais chance de conseguir emprego, enfim, de 

serem bons profissionais do que os alunos das universidades privadas. Você acredita nisso ou não? 

F: Bom, eu acredito que sim porque pelo menos enquanto se está fora, a idéia que se tem é de que as pública são 

as melhores. Nota-se isso também pela procura que tem. Eu num acredito que seja apenas pelo dinheiro que tem 

essa procura toda, que haja toda essa procura pelas universidades públicas, porque muita gente que tem, pô, a 

maior (PEUL CENSO 2000 GLA)  

 

Ao responder a uma questão do entrevistador, o falante emite uma opinião e em seu 

argumento utiliza construções de indeterminação de verbo na terceira pessoa acrescido de 

"se". Pelo contexto, percebe-se que o evento mencionado reflete sua ação também. Porém, 

para dar proeminência à ação, mantém sua identidade como fundo, concedendo a 

possibilidade de ser agente a um grupo restrito de pessoas que se encontram no contexto em 

que ele se encontrava.  

A primeira construção, "enquanto se está fora", é composta de um verbo sem 

complemento, precedido de "se"; a segunda "ideia que se tem" é composta por um verbo 

também precedido de "se" e seu complemento; e a terceira "nota-se isso" é composta pelo 
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Diagrama 6: Construal de indeterminação do sujeito 

da construção [V3P-SE (X)] 

 

verbo, seu complemento, e "se" em posição subsequente ao verbo. Todas essas construções 

remetem, em seu contexto, à experiência vivida pelo falante, ou seja, há a possibilidade de 

inserir o falante como agente verbal, com ponto de vista interno à construção, evidenciando 

maior subjetividade. Como nos casos anteriores, a proeminência se encontra na ação verbal, e 

não nos agentes; no entanto, por ser uma ação em que o falante é tanto observador, como 

possível agente, a utilização da construção possibilita evidenciar sua perspectiva.  

Com relação às construções discutidas acima, a proposta deste trabalho é que tais 

construções são mais subjetivas do que as construções de indeterminação com terceira pessoa 

do plural sem partícula "se". Como vimos, a partir da discussão dos exemplos, as construções 

[(SUJ) V3P-SE (X)] envolvem agentes não anteriormente mencionados no discurso, que 

podem ser recuperados através do acesso aos frames ativados por pistas linguísticas 

específicas, porém com uma significativa diferença: o falante se inclui implicitamente como 

possível agente. A partir da proposta de Langacker sobre subjetividade, desenvolvemos o 

seguinte diagrama para dar conta do construal estabelecido pelas construções [V3P-SE (X)], 

apresentado a seguir. 

O diagrama 6 representa o construal da estrutura de indeterminação em que, de forma 

análoga ao diagrama anterior, se representa uma relação temporal entre um trajetor 

(sujeito/agente) e um marco (objeto/paciente). Na estrutura de indeterminação em pauta, o 

trajetor é codificado por “se”, que não possui antecedente explícito. De forma análoga à 

construção anterior, a referência provável de “se” é projetada pelo Frame Verbal, e, mais 

especificamente, a partir do papel de Agente disponibilizado no frame. Diferentemente da 

construção anterior, entretanto, o falante está subfocalizado no Escopo Imediato da 

Predicação, e também pode ser incluído na referência de “se”. No diagrama, tem-se:  

 
 
 
 
 

Falante (F), representado pelo 

pequeno círculo tracejado e pela letra F, 

encontra-se no Escopo Imediato (EI) da 

predicação;  

Agente (Ag), disponível no frame 

verbal, projetado para o trajetor, 

contribuindo para a interpretação de "se", 

também se encontra no EI; 

Paciente (Pac), disponível no frame 

verbal, instanciado pelo marco da construção 
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Diagrama 7: Construal de indeterminação do sujeito 

do exemplo 14 

 

de indeterminação, também se encontra no EI; 

Relação temporal entre ambos, representada pela linha espessa que liga o Ag e o Pac, e 

pela seta horizontal, também no EI. 

Relação de possibilidade de equivalência parcial entre F e Ag, representada pela linha 

tracejada que os liga. 

A aplicação desse diagrama à análise das construções de indeterminação do corpus pode 

ser ilustrada a partir da representação da construção presente no trecho 14. No trecho, 

reproduzido de forma simplificada abaixo para facilitar a exposição, o falante relata sua 

experiências de amizade na infância: 

 

(14) o que se não se gostava, se <escon...> num se falava 

 

O diagrama 7 representa o construal 

das estruturas de indeterminação do trecho 

(14) o que se não se gostava, se 

<escon...> num se falava, em que o 

Falante, Adriana, se encontra 

minimamente perfilado, ou seja, não está 

em proeminência (por isso o círculo 

tracejado). Entretanto, diferentemente da 

construção anterior, o Falante está no 

interior do Escopo Imediato da Predicação 

e pode ser conceptualizado como um 

possível agente da ação verbal, como demonstrado pela linha tracejada que o liga ao Trajetor. 

Também no EI, mas em proeminência, estão a relação entre Trajetor e Marco, ou seja a ação 

designada pelos verbos em destaque no diagrama, e o paciente da ação, ou seja aquilo de que 

não se gosta. Por ser uma construção de indeterminação, entretanto, os possíveis agentes 

também estão minimamente perfilados, e não estão em proeminência no construal.  

 

5.2 Distribuição das construções por tipos textuais 

Esta seção apresenta a análise quantitativa das construções de indeterminação 

constituintes dos corpora deste trabalho. 
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A tabela 9 apresenta a proporção das construções de indeterminação em todos os tipos 

textuais. A tabela 10 apresenta a proporção de cada construção em cada tipologia textual. A 

tabela 11 apresenta a porcentagem de cada construção segmentadas pela tipologia textual em 

relação à totalidade de construções.  

 

 Narrativo Descritivo Argumentativo Expositivo 

Construções de 
indeterminação 

99/355 

27,88% 

70/355 

19,72% 

93/355 

26,2% 

93/355 

26,2% 

Tabela 9: Uso das estratégias de indeterminação por tipo de texto 

 

A tabela 9 demonstra que as construções de indeterminação ocorrem em todos os tipos, 

sendo que o texto narrativo apresenta uma leve predominância no uso dessas construções, 

enquanto o descritivo parece ser o menos favorecedor das estratégias de indeterminação. 

Em termos comparativos, observa-se o seguinte: 

 

Gênero V3PP % V+SE % Total 

Narrativo 97 97,98% 2 2,02% 100% 

Descritivo 64 91,43% 6 8,57% 100% 
Argumentativo 74 79,57% 19 20,43% 100% 

Expositivo 71 76,34% 22 23,66% 100% 
Tabela 10: Distribuição da comparação entre ambas as construções em cada tipo de texto. 

 
A tabela 10 demonstra que a construção V3PP é bem mais frequente do que a 

construção V+SE  em todos os tipos de texto. Entretanto, nos textos narrativo e descritivo, a 

construção V3PP apresenta frequência superior a 90%, significativamente mais elevada que 

nos textos argumentativo e expositivo, com frequência inferior a 80%. Inversamente, a 

frequência da construção V+SE é significativamente superior nos textos argumentativos e 

expositivos (acima de 20%) em relação aos textos narrativos e descritivos (abaixo de 10%) . 

Esse contraste na frequência da construção V+SE nos textos dissertativos em relação ao 

narrativo e ao descritivo demonstra que há também relação funcional e de uso entre a referida 

construção e os textos que apresentam características mais subjetivas, com marcas linguísticas 

de presença do falante, ou do ground em sua composição. 

 

Gênero V3PP % V+SE % 

Narrativo 97 31,70% 2 4,08% 

Descritivo 64 20,92% 6 12,24% 

Argumentativo 74 24,18% 19 38,78% 

Expositivo 71 23,20% 22 44,90% 

Total 306 100% 49 100% 
Tabela 11: Distribuição de cada construção por tipos de texto. 
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A tabela 11 demonstra que o tipo narrativo é o que mais propicia a construção V3PP, ao 

passo que a exposição e a argumentação, que pertencem ao gênero dissertativo, são os tipos 

textuais que mais favorecem o uso da construção V+SE.   

 

5.3 Inter-relações entre as análises qualitativa e quantitativa 

Nesta seção, objetivamos associar a proposta referente ao grau de subjetividade das 

construções de indeterminação analisadas e os resultados quantitativos relacionados aos tipos 

de texto. 

Como vimos, a construção 1 (V3PP) é mais objetiva do que a construção 2 (V+SE), 

tendo em vista que a referência ao falante está totalmente fora do escopo imediato da 

predição. Nesse sentido, o evento descrito pela construção 1 é apresentado como um reflexo 

do evento ocorrido no mundo real, e o fato de que há um falante que produz a construção se 

mantém subfocalizado. 

Esse tipo de "construal" é compatível com a estrutura do texto narrativo, em que o 

objetivo do falante é contar um acontecimento vivenciado por ele ou por outra pessoa, 

respeitando a sequência temporal e privilegiando a factualidade dos eventos narrados. O 

falante se mantém afastado da cena e articula seus elementos como um observador externo ao 

Escopo Imediato da Predicação, o que resulta na utilização da construção 1 em quase 98% 

das construções de indeterminação nesse tipo de texto. 

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao texto descritivo. Nesse tipo de texto , o 

objetivo do falante é descrever as características físicas ou psicológicas de um ser animado ou 

inanimado, de forma fidedigna. Sendo assim, adota uma perspectiva externa ao objeto de 

descrição, colocando-se como observador implícito da cena descrita. A utilização da 

construção 1 em 91,43% das construções nesse tipo textual é, portanto, compatível com esse 

tipo de objetivo.  

Por outro lado, no texto argumentativo, o objetivo do falante é o de opinar. Logo, é de 

se esperar que haja mais traços da perspectiva do falante nas construções, o que resultaria em 

um aumento da utilização da construção 2 que, como vimos anteriormente, é mais subjetiva. 

De fato, essa expectativa pôde ser confirmada, na medida em que a construção V+SE ocorreu 

em 20,43% dos usos de indeterminação nessa tipologia (enquanto nos textos narrativo e 

descritivo, os índices são de apenas 2,02% e 8,57%, respectivamente). 

No texto expositivo, o objetivo do falante é expor fatos, acontecimentos, 

comportamentos ou procedimentos, não para focalizá-los em si mesmos, mas para ancorá-los 
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em sua experiência pessoal e sustentar sua argumentação. Isso leva ao aumento da utilização 

da construção 2, elevando a 23,66% o uso da construção no referido tipo de texto. 

De um modo geral, pode-se concluir que as construções de indeterminação V+SE são 

mais subjetivas e, portanto, mais produtivas no gênero dissertativo, representado nos tipos 

textuais argumentativo e expositivo. 

Pode-se a partir de agora, com base nesses dados analíticos, estabelecer uma gradação 

de subjetividade entre ambas as estruturas de indeterminação. Entre as estruturas 1 e 2, como 

exposto na análise dos construals, verificou-se que o construal 1 possui o falante no Escopo 

Máximo, não participando da predicação, o que caracteriza a construção como mais objetiva, 

ou seja, menos subjetiva. O construal 2 possui o falante inserido no escopo imediato, embora 

com proeminência mínima, de modo que a construção é mais subjetiva, e o falante é um 

possível agente a ser determinado. 

A característica de colocar o agente como fundo, subfocalizando sua participação na 

ação verbal, é o que caracteriza as estruturas de indeterminação. No entanto, uma das 

estruturas é utilizada nas situações em que o falante não está incluído como possível agente 

(construção 1), e a outra costuma ser recrutada nos contextos em que há maior possibilidade 

de o falante estar inserido como possível agente, ainda que implicitamente (construção 2). 

Logo a construção 2, por apresentar perspectiva do falante, é mais subjetiva que a 1; 

analogamente, a construção 1 é mais objetiva que a 2. 

O fato de que, em todos os tipos textuais,  haja a predominância da construção 1 pode 

ser atribuído ao objetivo de uso das estruturas de indeterminação. Assim, mesmo que nas 

sequências expositivas e argumentativas haja maior possibilidade de inserção do falante no 

frame, o objetivo final não parece ser a identificação do agente. Pode-se supor que o falante, 

ao perceber que pode ser identificado no grupo de possíveis agentes ao utilizar a construção 2, 

prefere o uso da construção 1, que exclui a primeira pessoa como possível agente da ação 

verbal. Ou seja, mesmo as tipologias expositiva e argumentativa sendo mais subjetivas, o 

falante pode ainda assim optar por utilizar estratégias para camuflar sua possível participação. 

Por esse motivo, a utilização da construção 1 acaba por ser preponderante em relação à 2. 

 

6 CONCLUSÃO 

A partir da análise de dados linguísticos de fala espontânea, sob a perspectiva teórica 

da gramática de construções (Goldberg, 1995) e do conceito de subjetividade (Langacker, 
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1990), este trabalho enfocou estruturas de indeterminação do sujeito no português brasileiro, 

vislumbrando seus aspectos cognitivos. 

A análise definiu as seguintes estruturas para estudo: 

 1: Estruturas com sujeito pronominal de 3ª pessoa do plural sem antecedente explícito. 

[(SUJ) V3PP (X)] 

2: Estruturas com Verbo na 3ª pessoa + SE   [V3P-SE (X)] 

De acordo com o que prevê a teoria da Gramática de Construções de Goldberg (1995), 

foi possível demonstrar que, em decorrência da diferença sintática entre ambas as 

construções, há também diferenças semânticas entre elas. Esse resultado permite um 

afastamento da ideia tradicionalmente aceita de que sendo ambas as construções formas de 

indeterminar, o uso de uma ou outra seria apenas uma questão de escolha arbitrária por parte 

do falante. 

Contrariamente a isso, foi demonstrado que essas estruturas de indeterminação estão 

relacionadas ao ponto de vista adotado pelo enunciador ao construir a cena cognitivamente. A 

partir do modelo de construal proposto por Langacker (1987, 1990), o processo cognitivo 

realizado no uso de ambas as estruturas pôde ser elaborado, associando-se as estruturas de 

indeterminação com "se" à subjetividade e as estruturas de indeterminação com pronomes não 

anafóricos à objetividade. 

Além disso, a análise demonstrou que há uma relação entre  uso das construções e  

tipologia textual, visto os tipos textuais - narração, descrição, exposição e argumentação - 

possuírem características linguísticas que funcionam como pistas para identificação do 

propósito do enunciador.  

A narrativa conduz o enunciador a se afastar da cena, o que também é apresentado em 

menor proporção pela descrição, o que leva o falante a se afastar da posição de agente, e essa 

característica é integrante da estrutura 1 de indeterminação - esta exclui a primeira pessoa 

como possível agente da ação verbal. Já a exposição e a argumentação conduzem o 

enunciador a se aproximar da cena, podendo este se colocar como agente, propiciando o uso 

da construção 2 - esta inclui a primeira ou segunda pessoa como agente da ação verbal. 

O objeto de estudo mostra-se como um fenômeno complexo, porém passível ser 

compreendido a partir de teorias que buscam detalhar a complexidade cognitiva em seu uso, e 

não apenas questões formais ou discursivas. A perspectiva teórica da Linguística Cognitiva 

demonstra ser altamente eficaz na análise e descrição do fenômeno, confluindo com estudos 

discursivos e funcionais já realizados, porém permitindo que se detalhem os aspectos 
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subjetivos associados à perspectiva do falante, e os processos cognitivos que se refletem no 

uso. 

Tendo em vista as conclusões obtidas, acredita-se que este estudo, constitui uma 

relevante contribuição inicial, cujos insights e resultados poderão ser desenvolvidos em 

pesquisas futuras sobre o fenômeno da indeterminação no português brasileiro.  
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ANEXO 

Corpora PEUL / D&G 
D&G André 

E: da educação... 

I: bem... eu acho que a gente pode/ então eu acho que o básico mesmo... eu acho que a educação ela vem... você 

pode ser até meio/ eu estou sendo até meio grosseiro... meio radical... mas eu acho que a educação... qualquer 

problema... social... que possa vir... tem que resolver primeiro o econômico... se você não resolver o problema da 
dívida interna... o problema de dívida externa... não resolver problemas ( ) como diz... é o primeiro ponto a atingir  

o governo... economia... dinheiro... financeiro... se você não atingir... como você pode dar educação a um povo? 

como você pode dar escola se você não tem dinheiro para construir uma escola? como você pode... é::... dar 

alimento à criança... que é a parte da educação... nessa chamado CIEPS... que eu não gosto nem um pouco... 

porque eu acho que CIEP e CIAC foram projetos... é:: como diz... querem dar projetos revolucionários para 

educação num país que eu acho que você podia pegar um prédio velho... reformar e manter... o fator histórico... o 

fator... o fator... educacional... investir o tempo que ia gastar num novo projeto... investir em professores... em 

educação... se investisse mais nesta parte... então já é um grande bem... então eu acho que tudo é economia... tudo 

é dinheiro... a gente não pode atingi/ falar sobre o problema social se a gente não/ “ah::... o país tem/ os velhos  

estão morrendo... assim... assim...” está morrendo por quê? muitos deles ficam em fila de aposentado... por que 

fila de aposentado? pra ganhar o dinheiro... e quanto ganha? é pouco... é uma miséria... então se a gente for pensar 

em todos os casos... a gente volta no econômico... então agora mesmo eu passo por um problema que você tipo 

assim... você entra na universidade... tremenda esperança... você... entra:: como todo o universitário...  você tem 

uma esperança sobre a universidade que ela te dá... você entra... você gosta... que tem muita gente que desiste no 

meio do caminho... mas eu não... graças a Deus... adoro... amo de paixão o que faço... só que quando você chega 

na sua formatura... eu acho que o maior presente que possam te dar é um emprego... mas pra te dar esse 

emprego... o governo tem que resolver o problema econômico do país... por exemplo... tra/ fiz estágio na Light... 

que é uma empresa do governo... onde a minha chefe da divisão... chefe do departamento... veio parabenizar... e 

dissseram-me “eu preciso de você... nós precisamos de desenhistas industriais... o famoso designer” porque a 

nível de terceiro grau... que é uma profissão pouco::... como posso falar? pouco::... reconhecida... no mercado 

brasileiro... na Europa já é uma coisa muito antiga... mas aqui no Brasil... é a coisa ... ainda muito nova... as 

pessoas não têm noção ainda... pensam que desenhista industrial é um arquiteto... então o que aconteceu? “eu 

preciso de você... só... que” aí “o governo não está admitindo ninguém... as empresas estatais estão fechadas pra 

tudo...” aí você fica “pô... gostam tanto de mim... gostam... adoram... só que não podem fazer nada” ( ) o que? 

econômico... o governo está sem o dinheiro de investir... em empresa... no caso do governo... ne/ na... nas própria 

empresas... do qual... ele próprio... pelos roubos que estão tendo... ele está vendendo as empresas... pra cobrir 

certas dívidas... no caso da Light... ele deve ( ) o governo federal está devendo... só dos planos Bresser... Collor... 

e tudo mais... em torno de trezentos e cinqüen/ trezentos e oitenta e cinco... milhões de dólares... e a dívida da 

Light é quatrocentos e oitenta e cinco milhões de dólares... então... tem um projeto... muito bonito da Light... só 

que... por falta de investimento... falta de verba... que é o dinheiro... o que pode fazer? não pode fazer nada... 

então o quadro da Light... como qualquer outra empresa... está precisando mudar... o país precisa mudar... 

D&G André 

E: e::... André... eu queria que ago/... agora que você me contasse uma história... que tenha acontecido com você... 

e que você tenha achado engraçada... ou triste... ou constrangedora...  

I: bem... ah:: o fato engraçado foi a partir da data de hoje... né? seis de agosto de mil novecentos e noventa e 

três... é que eu cheguei em torno de::... nove horas no::... no meu antigo estágio... na Light... que é na Presidente 

Vargas... meia quatro dois... décimo quarto andar... e:: chegando lá... como... entrou um novo estagiário por... eu 

ter saído... entrou esse novo estagiário... e ele era:: ele era crente... e eu não sabia o cara era crente... e o 

sobrenome do cara era Arruda... e:: quando vieram sacanagem lá... porque:: na sala... uma vírgula é um pala/ é 

porra... porra é uma vírgula lá... então... então começou aquela sacanagem toda “é::... não sei quê... formando... 

não sei quê... convites... ba ba bá...” e eu sacaneando o cara... (falaram) assim... “é::... ele entrou novo estagiário” 

eu falei “pô... qual o (nome)?” “ah:: o nome dele é Arruda... André...” eu falei “ih... arruda é pra tirar olho 

grande...” aí o cara... sério... “arruda nada... eu sou cristão... não acredito em nada disso...” não sei quê... aí o 

pessoal sacaneou... e tem uma Áurea... que é uma 

D&G André 

E: é::... então só pra terminar aqui... porque a fita acabou... 

I: pra concluir todo o meu pensamen::to ((riso)) econômico... é:: como eu posso dizer? então eu acho que... pra 
resumir tudo... é novamente... tem que resolver o problema econômico... pra resolver o econômico resolve todo o 

problema social... já dizia o plano do:: Sarney... quer dizer... “tudo pelo social...” que no final ele não resolveu o 

social po::rra nenhuma... né? mas... eu quero falar do econômico... o econômico é o fundamental... é a raiz... o::/ 

de tudo... de todos os problema do país... esse negócio do::/ como diz ? você lança um plano econômico... e no 



 
 

 
 

final... no dia seguinte... lança tre::ze vírgula meio por cento o combustível aumenta... aumentando o 

combustível... aumenta... gás de cozinha... ba ba ba ba ba ba ba ba bá... eu falo gás de cozinha por quê? porque 

pra lá não se tem ainda gás encanado é tudo... botijão... treze quilos... e::... e eu falo de... eh:: coisa econômica 

porque eu vivo num bairro... da Zona Oeste... onde eu/ como diz? eu via dois mundos... totalmente diferentes... 

era morar em Santa Cruz... estudar na Gávea ... então eu enfrentava pa/... é:: via pobreza... pegava ( ) ônibus 

cheio... parte de saúde e tudo... então isso resolve... então o primeiro passo... economia... segundo... educação... 

terceiro... saúde... você ten/ ganhando bem... você pode dar uma boa educação ao seu filho... e tendo... bons:: 

hospitais para qualquer problema de saúde... ele poder ti/ consertar seu ( ) físico... até mental ... até mesmo 

espiritual... que você chega num lugar... que ele te rece/ receba bem... que você está bem... está gostando daquilo 

que você faz... então ele está... satisfeito espiritualmente... então você/ economia... a educação e saúde ( ) o 

governo atingir... de imediato... o Brasil chega lá... mas pra::... haver isso... tem que ter uma conscientiz/ tem que 
se haver uma consciência... uma consciência... política... econômica... que tem que saber o que que é política... 

D&G Dario 

I: bem... foi:: bastante triste por/ com dois amigos meus... que:: faleceram em acidente de moto... foi as sim... 

eles... sabe? tinham:: ido... sair... acho que... foi até pro Alto da Boa Vista... né? aí estavam... eles dois... e mais a:: 

na... namorada... né? de um... aí quando chegou... ali na:: decida/ porque é... Barra... Tijuca... né? quando estava 

quase chegando a... Tijuca... vinha... um ônibus na:: direção deles... e tinha um caminhão... parado aqui... então.. 

um pra... desviar do:: do ônibus foi em cima... em cima do caminhão... aí foi embaixo... aí ficou preso a mota/ a 

moto... ficou presa... embaixo da... coisa... aí:: matou na hora... né? e a moto entrou embaixo do:: caminhão... e o 

outro... o... ônibus entrou em cima ( ) voou longe... aí a moto caiu... ficou rodando ele foi... parar lá do outro lado 

da/ cabeça toda... arrebentada... que não sei o quê... até que... foram... né? lá em casa e:: me deram a:: notícia que 

o Marcelo e o Robson faleceram... né? aí eu fui até no enterro deles... no Caju... a mãe estava desesperada... super 

triste... chorando... 

D&G Dario 

E: agora... descreve pra mim o lugar onde você mais gosta de ficar... 
I: discoteca... Trigonometria... bem... lá:: era... antigamente... era um cinema... então eles... fizeram uma:: 

discoteca... a:: Trigonometria... ela... por fora tem:: bastante neon que fica... piscando... acendendo... aí do lado de 

fora tem a... a bilheteria... tu compra o ingresso... aí quando... tu entra... tem duas entradas.. 

D&G Maria de Fátima 

I: bom... foi interessante o que aconteceu comigo num tempo atrás... mas também foi triste... numa parte foi 

triste... interessante porque... eu:: eu tenho dois filhos... a minha mais velha está com seis anos... e eu não 

pretendia ter mais filhos... entendeu? era só ela e ia ficar só nela... mas como os anticoncepcionais que eu tomava 

estavam me fazendo mal... eu:: tive que interromper... a doutora pediu que eu interrompesse o anticoncepcional... 

aí nessa que eu interrompi... eu engravidei... da minha segunda filha... conclusão... eu engravidei:: aí continuei 

estudando... eu estava estudando... continuei estudando... e tal... mesmo grávida... eu fui até o final da gravidez... 

eh:: estudando... aí quando a minha filha mais nova nasceu... eu procurei uma pessoa pra tomar conta dela... e não 

encontrei... primeiro porque ela/ eu amamentava... não tinha como deixar... com ninguém porque ela mamava e 

tudo... no peito... como é que eu ia fazer? deixar ela com a pessoa... aí dava a hora dela mamar... eu não estava 

perto... como ia ser? e também não encontrei ninguém que pudesse... me ajudar... né? nesse ponto... aí o que que 

eu fiz? tive que interromper... os meus estudos... isso ano passado... eu ia terminar os estudos ano passado... eu 

tive que interromper... fiquei super triste... porque:: era turma/ uma turma que/ super querida... todo mundo se 

dava bem:: e tudo... eram super amigos... e:: já vinha desde o primeiro ano todo mundo juntinho e tal... íamos 

terminar todos juntos... eu tive que interromper... com isso arrasou... eu fiquei super arrasada... mas consegui 

levantar porque o pessoal que terminou ano passado me deu maior força pra eu voltar esse ano e terminar... 

porque era o último ano:: eles me deram uma força incrível... e:: eu estou aqui... já terminando... graças a Deus... 

com as forças dos meus amigos... e com a minha boa vontade também... 

D&G Maria de Fátima 

E: tá bom... obrigado... ago::ra eh... você sabe fazer alguma coisa? o quê? você vai contar pra mim como é que 

que se faz isso... né? o que você sabe fazer... 

I: ah:: eu sei fazer uma torta gelada... é uma delícia... aprendi com a minha sogra... ela que me ensinou essa torta... 

( ) e quando eu faço geralmente eu faço nos finais de semana... está todo mundo em casa... e tudo... né? aí eu faço 

geralmente nos finais de semana que todo mundo em casa... e eles gostam... a minha família gosta... aí eu faço... 

como eu faço... eu pego:: leite condensado... bato no liqüidificador com duas gemas... depois levo ao fogo... um 

bocadinho de:: Cremogema... 

D&G Regina 

I: não... não... eu fui/ eu... eu/ ah... eu cheguei depois... depois que aconteceu... eu cheguei... eu cheguei eu já... eu 

já tinha... eu já tinha marcado com eles... aí ((pigarro)) aí me contaram... tipo... estava/ quem é que estava lá? foi... 

Carla... Ainá... Patrícia... e:: um outro pessoal lá... e foi/ aconteceu exatamente a mesma coisa... só que elas foram 

lá pro fundo... e depois não conseguiam voltar... e estavam quatro... estavam as quatro lá... e depois não 



 
 

 
 

conseguiam voltar... e nadava... nadava... nadava... e não conseguiam... voltar... aí daqui a pouco/ e isso depois 

me contaram... cara... foi muito engraçado... aí... a::/ quem? a/ parece que a Patrícia ((cumprimento entre a 

informante e terceiro)) 

D&G Regina 

E: e... agora... finalmente ((riso)) eu queria que você... me dissesse a sua opinião... ou sobre a situação política... 

ou econômica... ou da educação no Brasil...  

I: bem... todas as três são vergonhosas... né? aquela coisa assim... deplorável... cada vez estão colocando mais 

impostos... impostos absurdos... pra se pagar... né? tipo... esse imposto do cheque... e::... vária/ várias coisas... né? 

ah... é... é... é complicado... é complicado porque eu acho uma pouca vergonha... né? quando eu era pequena... 

minha mãe não gostava muito de assistir jornal porque::... achava tudo uma:: barbaridade... né? 

D&G Regina 

há umas semanas atrás... e:: eu achei ótimo ((riso)) é... engraçado... eu achei maneiro ((pigarro)) a maneira como 

ele colocou... a coisa... porque geralmente a gente não tem acesso a certas/ a... informações... de como a coisa 

acontece lá dentro... né? ele falou... de... de como ele tem agora que administrar... a Fazenda... que não tem 

dinheiro... e que... eh:: todo mundo quer dinheiro pra isso... quer dinheiro pra aquilo... e que ele tem que.... 

segurar... se não não dá... e nisso vai lançar imposto pra ver se entra mais dinheiro... agora... a gente é que sofre... 

né? porque eles estão lá... tentando... segurar... uma... uma situação econômica... e... não vê/ não vêem a... a 

população... né? eles até pensam na população... só que... ao meu ver... não é uma coisa que chega pra gente 

muito correta... né? tipo... a classe média... cada vez está mais dizimada... né? não existe... uma vez eu vi no 

jornal... na época do Collor mesmo... uma... uma charge... que estava a Zélia... o Collor... e os ministros atrás de 

uma trincheira... com umas armas assim... e::... e... e eu acho que era a Zélia que estava falando “acho que 

acabamos de vez com a classe média... dessa vez...” né? ((risos)) tipo... aquela coisa assim de dizimar mesmo... 

que... as coisas vão acontecendo... a situação vai ficando cada vez pior... né? tipo... meu pai... estava numa crise 

enorme aí... tipo... com o plano.... que seguraram tudo... ele era da construção civil... e acabaram com a 

construção civil praticamente... né? e::... acabou o financiamento... acabou tudo... tipo... dinheiro... né? estava 
difícil... e ele passou uma... uma crise danada aí... muita gente falindo... muita gente fechando... e ele tendo que 

segurar... e/ eu não estou/ eu não... eu não trabalho ainda mesmo... eu estou estagiando... não estou sendo 

remunerada por enquanto... né? tipo... eu tenho uma renda que vem do meu pai... e a gente sente um pouco a 

situação como é  

D&G Daniel  

E: já reservou o seu? ((riso)) 

I: não... e aí? mais o quê? 

E: só isso... 

I: mas ( ) continua falando? 

E: se você quiser ((riso)) 

I: sei lá... falar mais o quê? não sei... e pô... e está duro mesmo... porque a gente/ o que eu falei é verdade... a 

gente está abrindo um escritório... e pô... tudo é muito difícil no Brasil... pra você conseguir fazer qualquer 

coisa... tem a maior burocracia... as pessoas não estimulam você a fazer nada mesmo... né? parece que querem 

que você fique em casa assim dormindo e não produza nada... porque... qualquer coisa que você vai fazer você 

morre numa grana... tem que pagar::... extra por fora... cada vez pior essa porcaria... não vai melhorar nunca 

((riso)) 

E: bom... então obrigada... tá? Dani.... 

I: de nada... quando precisar... 

E: disponha ((riso)) 

D&G Daniel 

vinha um táxi correndo pra caramba... e bateu... na porta dele.. . do lado dele assim... acabou o carro... pô... ele se 

machucou na cara... cortou a cara... entrou vidro dentro do olho dele... mas não chegou a se... a se ferir 

gravemente não... foi só assim leve... né? e pô:: o mais engraçado é que ele saltou do carro... pô... putão... e o 

motorista do táxi tranqüilíssimo... ligando já pra::/ pegou o rádio lá que tem no táxi e ligando lá pra Central... 

pediu reboque e não sei o quê... não deu nem atenção pra ele... aí pararam ((riso)) parou uma porção de tá::xi... aí 

os caras do táxi começaram a arrumar confusão... com ele... pô... ele falou que... os caras do táxi falando pra ele 

assim “pô... ninguém vai pagar teu prejuízo mesmo... sai fora” ((riso)) e::... e não pagaram mesmo não... o cara/ 

veio a polícia... registraram a ocorrência... 

D&G Daniel 

E: ah... como é a parede ((riso de I)) como é o chão... o que que tem de:: de móveis... e tal...  

 I: a parede ((riso)) as paredes todas são... brancas... pô... o chão é de tábua corrida... tem uma passagem assim 

maneira da cozinha pra sala... com um balcãozinho... que a gente vai fazer um bar ali... e pô... a decoração estão 

comprando todos os móveis lá na Tok & Stok... estou gastando a maior grana ((riso)) mas tá ficando legal... 

minha mãe me ajuda também... dá uns toques lá... 



 
 

 
 

D&G Jorge Luis 

... aí depois/ o Jucinei mora... perto da minha rua... mora/ eu moro na Pereira Soares... ele mora na Gonzaga  

Bastos... aí nós sempre continuamos em contato... aí passado um tempo... muito tempo depois... eu encontrei com 

o Jucinei... foi até na::/ tinha/ quando tinha a... Robin Hood... a antiga Robin Hood... no Alto... aí nós começamos 

a conversar:: e ficamos lembrando das coisas que tinham acontecido... né? aí foi quando ele me falou que... que 

esse amigo nosso... o Paulo... tinham matado ele... entendeu? porque ele tinha envol/ f icado envolvido com 

negócio de tráfico de dro::gas... entendeu? 

D&G Jorge Luis 

uma caneta aqui... que custa trinta cruzeiros... pô... vai botar a inflação trinta por cento... custa trinta e três 

cruzeiros... não vai estar custando trinta e três cruzeiros... então quer dizer... esse negócio de você botar o 

dinheiro... pra render... nunca é a mesma coisa... porque... a inflação nunca é a que realmente eles dão... está 

sempre acima disso... está acima/ está sempre um patamar à frente... entendeu? então você não tem como 

controlar as coisas... por isso que eu te falo... então a situação é difícil... então quer dizer... eles falavam em cem 

dólares... então quer dizer... eles planejam cem dólares... tá? hoje aqui... é abril... nós estamos em abril... vai ter  

agora... vamos receber o salário mínimo em maio... tudo bem... então quer dizer... em março eles falam “ó... o 

salário mínimo vai ser cem dólares...” em março? tudo bem... está valendo cem dólares... entendeu? 

 

D&G Jorge Luis 

por isso que eu estou falando assim... até que a Caixa Econômica me ajuda... está pagan::do... mas agora... pô... 

três meses que não pagava... foi pagar agora... quer dizer... vai reduzindo... antes era integral... isso ela não está 

dando nada de graça não... tá? porque depois que a gente se forma... a gente paga tudo corrigido... 

E: um ano... 

I: é/ não... dois anos depois de:: de/ você se forma... você começa a pagar as coisas tudo corrigidas... entendeu? 

então quer dizer... eles não dão::... assistência nenhuma... deixam ( ) entregue às mos::cas... e assim vai... vai da 

educação... vai a alimentação... você vê aí... você lê em jornal... toneladas de comida estragam... pô... cheio de 

pessoas passando fome... entendeu? é a própria ((pigarro)) sistema assim... como é que eu posso falar? sistema de 

segurança... é tudo falho... as pessoas... não... não são de confiança... então... quer dizer... eu acho que p/ sabe? a 

mensagem que os políticos passam... é propriamente essa... entendeu? porque... infelizmente... ou felizmente... eu 

não posso lhe dizer... pra nossa sorte... o futuro do país... pô... quem faz... entendeu? somos nós... porque nós é 

que... botamos as pessoas... em quem nós confiamos lá... entendeu? só que::... não sei o que acontece... sabe? 

eles... prometem mundos e fundos... quando chega lá... minha filha... acho que a porca torce o rabo... os cara 

mudam de mentalidade... entendeu? tem coisas assim absurdas... outro dia eu estava lendo o jornal... na 

Assembléia... os deputados votaram uma verba de::... 

D&G Jorge Luis 

I: você não faz macarrão? você não sabe cozinhar? que é isso? pelo amor de Deus... então deixa eu te falar... meu 

macarrão é legal... aí... aquele que a gente compra pronto ((riso)) como é que é o nome? Miojo Lamen... então... é 

só você botar na agüinha pra ferver... medir aqueles copinho... tem a instrução... tá? no... no pacotinho... aí você 

bota os três copinhos de água... bota pra ferver... bota aquele pozinho... lá... e pronto... está feito o macarrão... não 
tem mistério... 

E: só? 

I: só assim que se faz... 

D&G Rafaela 

I: oh... my ((riso)) uma história que tenham me contado? ai... dá pra desligar? ((o gravador)) meu irmão estava me 

contando outro dia que::... ele conheceu um... um cara lá em Friburgo... que roubaram o carro dele... há pouco 

tempo aqui em Fri/ aqui no Rio... na Glória... daí ele ficou louco porque tinham roubado o carro dele... o carro 

dele não era tão novo assim mas... pô... fazia a maior falta e tal... era um Gol... aí ele... deu queixa na polícia... e 

ao mesmo tempo que deu queixa... começou a falar com o amigo dele... que era o amigo do amigo do amigo de 

alguém que era ligado ao tráfico de carros... aí acabou que chegou na/ alguém chegou e deu um toque nele... pra 

ele todo dia passar naquele lugar onde tinham roubado o carro dele... passar todo dia em frente à delegacia... 

D&G Rafaela 

E: e como é que é lá? 

I: como é que é lá? lá é o pico de uma montanha... onde tem até uma torre de televisão... e::... tem uma/ um...um 
lugar pra pouso de helicóptero também... e de lá::/ é:: uma base... tem... tem a tal base... e tal... mas é natureza... 

entendeu? são pedras... árvores e... muita natureza::... rasteira... não tem nada assim... de mais... entendeu? só que 

é mui::to bonito... você tem que fa/ tem que subir seiscen/ além de ter que fazer uma caminhada enor::me... tem 

que subir a maior rampa... depois tem que subir seiscentos degraus... aí chega-se lá em cima... ah:: tá bom... 

D&G Rafaela 

E: e como que o carro foi parar lá? 

I: ah::... e teve um lance... ele estava com a chave... por um acaso... naquele dia ele estava com a chave do carro... 



 
 

 
 

no bolso... porque ele andava assim... sempre olhando... e tal... então ele andava com a chave... naquele dia ele 

estava com a chave do carro na mão... então ele pegou... e levou o carro embora... e o mais incrível é que quando 

roubaram o carro também... roubaram com tudo... com os documentos dele... com os documentos do carro... 

estava tudo no carro... a única coisa que estava com ele era a chave... quando ele abriu o carro estava tudo lá... 

neguinho deve ter usado o carro pra alguma coisa... precisava do carro... e depois não precisou mais... e:: viram 

que ele de repente estava na caça e tal... super louco... né? 

D&G Rafaela 

E: uhn... uhn... eh::.. e... eu queria que você... me contasse alguma história que tenha acontecido com você... que 

você tenha achado... ou engraçada... ou aleg/ ( ) triste... [constrangedora...]  

I: [ou alegre?] aconteceu uma coisa super boa comigo faz umas semanas... que eu estava num barzinho sentada... 

no Leblon... com vários amigos... aí:: eu... olhei pra frente assim::... e reconheci uma pessoa que é um profissional 

super conhecido de design do Rio... e eu conhecia ele por causa de outros eventos que eu inclusive trabalhei... aí 

eu fui falar com ele... ele foi mais caloroso que o normal e tal... aí:: ele falou “poxa... Rafaela... eu estava te 

procurando” e tal “ia te ligar hoje mas não consegui::... foi uma su/ coincidência super legal te encontrar... e eu 

queria te:: falar um negócio” e tal... aí eu falei “ah::... que legal” e tal “então fala...” aí ele “quer conversar depois 

ou agora?” “não... conversar agora... conversar agora...” aí ele falou que... eles estavam precisando de uma pessoa 

no Centro de Promoção Design Rio... que é um órgão que ele e outros profissionais de design criaram no Rio pra 

promover o design... então::... ele estava precisando de uma pessoa... eles pensaram em mim...  

D&G Valéria Cristina 

E: agora conta pra mim... algo que alguém tenha falado pra você... alguma história que alguém tenha contado pra 

você... que você tenha achado engraçada ou triste... 

I: ah... foi minha colega me contou de um assalto num trem... né? que tentaram levar o relógio dela... aí... ela não 

deixou... aí o cara que estava do lado dela... deu um soco... né? no assaltante... ele tentou sair do trem... e ficou 

preso na... na:: porta... 

D&G Valéria 

E: e::... agora eu queria que você me descrevesse... o local onde você mais gosta de ficar... na sua casa...  

I: descrever... eu estava pensando nisso... não/ sabe que eu não tenho... o meu quarto não é aquele... lugar que eu 

gosto de ficar... deveria ser... né? todo mundo é... fala que o quarto é o melhor lugar... que se acha... teu... né? e 

tal... mas... não sei... eu não... eu não sinto muito assim::.  

D&G Valéria 

E: não... de uma... uma das três... 

I: eh... só se/ política... eu estou achando que agora está tendo uma abertura maior... né? a gente está... está vendo 

o que está acontecendo com o país... está/ tudo o que está acontecendo a gente está vendo... não é o que era 

antigamente... onde... a gente não... sabia de nada... ficava tudo escondido... achava que/ não tinha informação... 

né? a verdade é isso... a imprensa tem/ eu estou achando que (está num) papel fundamental... na divulgação das  

coisas... né? que... pô... fulano roubou... a gente está sabendo... eh:: não sei quem foi preso... a gente está 

sabendo... está tudo às claras... eu acho que o pessoal também está... com medo disso... aí eu acho que estão 

andando mais na linha... não é que antigamente não roubava... lógico que roubava... mas hoje em dia a gente está 
vendo que... quem rouba mesmo... e::... quando rouba a gente sabe... e antigamente não acontecia isso... não podia 

se falar::... não podia/ tudo... tudo proibi::do... não podia ter uma opinião de na::da... ficava todo mundo mais 

alienado... 

D&G Carlos 

E: Carlos... conta pra mim uma história que tenha acontecido com você... que seja interessante...  

I: eu ia tocar no GREIP no IAPI... e:: fui pra lá cedo pra arrumar o... equipamento... mas/ eu ia tocar com:: um/ 

com as caixas de som de uma equipe... e eu:: fui pra lá cedo armei as coisas... e desde o começo a equipe de som 

ficou pro/ me provocando... querendo que eu tocasse Brasileirinho na guitarra e essas coisas assim... querendo 

mos/ que eu mostrasse que eu sabia tocar guitarra... aí:: eu passei o som... testei a aparelhagem toda... e um pouco 

antes de começar o show a gente passou o som mais uma vez... o som estava perfeito... aí:: um pouco antes de... 

de eu me apresentar... a Transamérica fez uma destribuição de brindes lá... aí::... eles rebentaram os fios... da/ do 

equipamento... e o som não ficou bom depois que nós fomos/ que eu fui tocar... porque::.. so/ os... cabos estavam 

todos rebentados... estava dando curto... e aí eu/ o som ficou total/ totalmente distorcido... e se:: a Transamérica 

não tivesse distribuído os brindes antes... subido no palco... pisado nos fios... as pessoas iam gostar do show que 

eu fiz... porque... foi legal...E: ahn... ahn... 

D&G - Carlos 

E: Carlos... agora conta pra mim uma história que tenha acontecido com alguém... que seja interessante... 

I: meu pai estava andando... ele morava no outro lado da Penha... e:: ele estava passando por... por baixo da pa... 

da passagem subterrânea do trem... aí dois caras... um escuro alto... forte e um branco também alto... forte... 

esbarraram nele... e ele anda com aquelas capangas... aí:: a capanga caiu no chão... abriu... os documentos... 

dinheiro ficou tudo espalhado no chão... e eu/ ele abaixou pra... catar os documentos... quando ele abaixou... os 



 
 

 
 

caras falaram que era um assalto... aí pegaram o dinheiro... a conta de luz... tudo que tinha... juntaram... 

colocaram na capanga e levaram a capanga embora... e aí meu pai foi pra casa... falou que tinha sido assaltado... 

aí eles resolveram ir na polícia... né? pra dar queixa... e depois teve todo trabalho de... pedir segunda via de 

documento... de conta de luz... de conta de água... e ficou sem o dinheiro... era o dia de pagamento... 

D&G Márcio 

E: eu estou aqui com Márcio... do Centro Tecnológico Estadual Ferreira Viana... Márcio... me conta uma 

história... que tenha acontecido com você... e que você assim tenha achado engraçado... ou triste... ou 

constrangedor... alguma coisa que tenha acontecido contigo...  

I: olha... uma coisa que aconteceu... engraçado comigo... foi quando eu estava em Poços de Caldas passeando... 

né? aí eu estava num hotel... aí tinha subido pra... pra tomar banho porque a gente ia embora naquele dia... aí... 

bati na... na porta do hotel pra... pra fazer... meu irmão... o pessoal abrir a porta... né? aí pra/ fui correndo me 

esconder deles... nisso que eu fui correndo... o vidro da... da varanda que tinha no corredor estava limpinho... a 

mulher tinha acabado de limpar... passei direto pelo vidro... quebrou tudo ((riso)) foi um desespero... chamaram 

a... a moça e tudo da excursão... aí veio... fez curativo... tive que... tomar um ponto e tudo... o cara lá da... da 

supervisão do hotel... veio também... perguntar o que que tinha acontecido... foi o maior... o maior auê... 

D&G Mônica 

( ) o marcador... aí você faz... aí depois você monta de uma/ uma outra prancha... seria um papel mais durinho... 

pra você quando apresentar pra pessoa... ela não pegar aquilo molengo na mão... você monta... aí põe um:: papel 

de proteção... que a gente chama de papel manteiga... e guarda lá... direitinha... quando você for mostrar pro teu 

cliente... está lá direitinha... aí eu faço isso... aí... tipo no final do dia... depois que eu fiz... esse procedimento 

todo... guardo num lugar que tem que são umas estantes... com uns intervalos bem pequeninhos... só pra papel 

mesmo... que a gente tem lá o trabalho... que eles colocam uma etiqueta... o trabalho::... sei lá... eh:: esse que é 

Naturalíssimo... aí eu trabalho no restaurante Naturalíssimo... então você coloca ele na pastinha... dentro... aí 

pronto... aí quando você for entregar pro cliente está ali... se não você vai 

embora... e guarda tudo... fecha e apaga a luz... fecha... e sai... vai embora... do... do escritório... é isso... né? 
((riso)) acho que é um procedimento...  

D&G Mônica 

E: uma realidade.. 

I: é::... e a gente tem/ nossa realidade é que não deu certo... não está dando certo assim mas... será que é a hora de 

mudar pra ver se dá... outro ( ) experimentar... fazer essa experiência agora? não sei... se fosse um negócio sério... 

pô... eu acho que até se/ poderia ser mas... já está parecendo que não é sério... sabe? desde agora... desde antes de 

acontecer a coisa... mudar pra parlamentarismo ou:: ( ) de república pra monarquia... já está parecendo uma coisa 

tão::... sabe? aleatória... esse negócio “ah... vamos fazer... pra ver o que que dá...” sabe? tipo “vamos fazer um 

carnaval pro pessoal esquecer... o que está acontecendo? vamos fazer isso aí pra não... não acorbertar o que/ 

outras coisas que eles estão pensando...” é isso... eu não gosto... não estou achando legal o jeito que está não de 

polí/ a política... 

D&G Mônica 

acho que tenho um nível... de informação maior assim... você já... se confunde... você vê aqueles programas... 
você não sabe quem está dizendo o quê... imagina uma pessoa que não tem informação nenhuma... sabe? sei lá... 

a empregada da minha casa... pô... parlamentarismo... presidencialismo... eu/ ela nem sabe o que que é... 

entendeu? acho que ela não sabe nem que que o Itamar é... é presidente... ou... sei lá... é rei? não sei... acho que 

ela nem sabe... e o jeito que eles fazem a cédula... eu acho que tudo... tudo é pra complicar... entendeu? tudo é pra 

enganar mesmo... então eu/ negócio de política pra mim... assim... ( ) super desacreditada... eu acho que/ e não 

tem como... tipo... eles ficam “ah:: tomar como exemplo... um país que é presidenc ialista” e o outro fala “o país  

parlamentarista...” sabe? cada um tem uma experiência... a gente tem 

D&G Flávia 

E: a::gora:: o que você acha da crise educacional? 

I: crise educacional... assim do Esta::do... é isso? 

E: é... 

I: qualquer coisa? olha só... eu:: eu acho assim:: eu acho que::... eles não estão dando prioridade... né? pros os 

alunos... pros estudantes... eu acho um absurdo esse negócio de você assim que terminar segun/ o... o... ginásio 

também... fazer/ ter que fazer pro::va... sabe? pra você ter um segundo grau... você vê por aí que quase não tem 

vagas... eles não estão dando prioridade... o ensino está horrível... pela greve que estão/ e... e... pela greve que eles 

fazem... né? e:: até mesmo pra você entrar numa faculdade hoje em dia tá? você tem que disputar com muita 

gente são... são pouquíssimas faculdades pra muita gente que quer fazer... e às vezes você... é obrigado a pagar 

uma/ trabalhar pra pagar uma faculdade que é muito difícil... né? e:: está sendo isso... eles tão dando mui/ 

pouquíssimas prioridades pras escolas caren/ quer dizer... deveria ter muito mais escola... muito mais 

professores... que dessem... né? essa... prioridade mais à escola... né? que é só gre::ve... são pouquíssimas/ eh:: 

hoje em dia pouquíssima gente se forma por causa disso não tem::/ sabe? às vezes a pessoa é até esforçada pra 



 
 

 
 

estudar... mas não tem aque::la prioridade pra estudar... né? ah... eu acho isso... a crise... 

D&G Flávia Regina 

E: eh:: agora... por favor... conta uma história... que... alguém tenha lhe contado... né? e que você tenha achado 

engraçado ou triste... 

I: eh... minha colega... foi pro::... Tijuca Off Shopping... foi/ aí pegaram o meia vinte e dois... aí então... 

entraram... aí nisso ela está prestando atenção... entrou um rapaz correndo... atrás dela... sentou do lado dela 

dentro do ônibus... ela não sabia se aquele ônibus ainda ia pro Tijuca Off Shopping... ela foi... perguntou assim 

D&G Wagner 

E: agora:: me fala o que você acha da:: crise educacional... 

I: eu acho que:: o problema da crise educacional/ tudo começa pelo estado... tá entendendo? pelo governo... 

aliás... porque a partir do momento que não se paga bem os professores... públicos... os que... trabalham nos 

colégios públicos... você::/ os bons.. os bons professores... não ficam... não recebendo bem... 

D&G Wagner 

E: ahn... ahn... agora:: descreve pra mim um lugar onde você mais gosta de ficar... 
I: bom... o lugar que eu mais gosto de ficar... é no Ola/ no baile do Olaria... porque lá eles usam/ é um baile que 

eles usam o clube todo... tá entendendo? pra... pra dar o baile... e:: você tem várias opções de diversão lá... tá 

entendendo? você não pode/ você não fica num único lugar... você tem lá/ em cima você pode/ em cima tem um 

(quarto) que você usa/ lá tem o:: toca ( ) negócio de funk mesmo... embaixo tem o/ eles usam pro regae... pro 

rock... tá entendendo? em frente ao regae e rock tem um::/ a... parte das piscinas lá tem... piscina pro pessoal... 

perto... da piscina tem um:: um cineminha... tá entendendo? 

D&G Suzana 

E: só? agora... o que você acha da crise educacional? 

I: eh:: eu acho que a crise educacional... é... é uma é uma jogada mais política... entendeu? porque não vem a ser 

interesse pra nenhum político e nem pra... pra classe dominante... que... haja um povo com consciência crítica... 

né? a partir do momento que o povo ti... tiver uma consciência crítica... ele vai passar a julgar os atos ... dos 

políticos e tudo e não vai ser mais aquele povo... dominado... então por isso eles deixam as escolas do jeito que 

estão... né? eles deixam as escolas caindo aos pedaços... como... tem escolas por aqui que um/ eh:: a escola 

República de Angola já caiu o::/ um pedaço da parede na cabeça de um meni::no... né? deixam as escolas nes... 

nessa situação... e ainda renumeram mal os professores... mas também é claro que tem aqueles professores que... 

eh:: 

D&G Suzana 

você não pode entrar... né? e essa garota foi sem o emblema da escola no bolso e sem a estrelinha... que é um 

brochinho que a gente usa pra indicar de qual ano que... que... é... né? então ela foi sem isso e o diretor barrou... 

não deixou ela subir... pra ir assistir à aula... e ela ia fazer prova... então o diretor foi até a coordenação... pra 

pegar um papel e dar advertência... quando ele foi na... coordena... na... coordenação pegar esse papel... a garota 

subiu:: e entrou dentro de sala de aula... ele f icou procurando ela pela escola sem saber o que tinha acontecido... 

aí depois o pessoal falou que ela tinha subido... né? aí ele foi atrás da menina... entrou na sala de aula... puxou a 

garota pelo braço na maior violência... e aí ela terminou arranhan::do ele... deu a maior confusão na esco::la...  

chegaram até... a levantar hipótese de... suspender... né? mas aí terminou que já era na última semana de aula e... 

deixou tudo assim por isso mesmo... ela só tomou uma advertência... a mãe dela assinou e... acabou... 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

F: [Fiz seis meses, é.]. É porque eu... O contexto que eu entrei prá faculdade foi meio tumultuado, porque no 

mesmo ano que eu passei prá faculdade, eu passei pro concurso da marinha, [e eu tinha que ir...]. É, foi no mesmo 

ano. E... e eu tinha que ir prá ficar seis meses [na]... na ilha da Marambaia fazendo curso, que era um curso que 

ficava de Segunda a Sexta e só ficava em casa Sábado e Domingo. Por conta disso, eu tive que pleiteá junto a 

UERJ u:m trancamento de matrícula sem tê começado, qué dizê, é uma matrícula seguida de trancamento por ser 

um caráter extraordinário, né? E até <ta...> tinha amparo lá. Depois eles viram que, por ter passado por concurso 

público e militar, eu podia realmente fazer isso  

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

E: Você achando que ia tirar cinco [nota baixa] 

F: [eu olhei aquilo...] Aí eu vi o grau de desespero das pessoas prá fazê o trabalho, gente que num tinha feito, a 

nota que ele deu, eu falei ah, isso aqui num é sério, num é sério, porque eu ainda vou começá, essa gente toda 

aqui já tá terminano, se eles terminano uma faculdade e a maioria dizia que ia ser professor. Não porque eu quero 

segui, eu vou sê professor, não, [vou fazer]... [vou fazer]... vou fazer licenciatura, num sei o que. Aí eu falei bom, 

essa gente que tá querendo ser professor universitário, 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

F: [Mas foi!] [Oi?] Não, volta e meia todo mundo ria, mexia com ela, vem cá, afinal de contas, aí ela ria, falava 

(inint). Mas também foi uma professora que eu gostei muito. A de... (E: Cê gosta de outras línguas?) F: Gosto, 

né? Depois fiz inglês, e tal, pelas próprias viagens que eu ando fazeno, qué dize, não aprendi nenhuma língua, 



 
 

 
 

mas tenho o maior interesse em fazê lá conversação. E aí depois o pior, o mais engraçado de, eu, qué dizê, eu 

literalmente abandonei o curso, né? Aí quando chegou no ano seguinte, que eu já tava até fazendo Administração, 

aí começou a ter... levar... ter carta da UERJ lá em casa. Ah, no período, na matrícula, sentimos a sua ausência, 

estamos mandando um <questio...> convidando cê prá rematrícula, já passou do prazo, mas você ainda pode fazê, 

e se você... Aí eu num respondi, falei ah! Num quero mais sê estudante. Não... aí mandaram outra carta: “estamos 

enviando junto um questionário social prá sabê se você é... Porque você mora longe, ganha pouco”, 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

que, aí já entra a própria parte psíquica, que acredita que vai ser daquela maneira que vão se dá bem. Então é o 

que eu falo: é aquele brasileiro, aquela vizinha que a gente tem, que fala que o sonho dela é que o filho realmente 

trabalhe na Assembléia, que seja do governo, por quê? Porque ela quer se dá bem, entendeu? Então é muito fácil 

falá de desses (inint) maiores, o país acaba sendo inteiro, um país corrupto, [um país...] 

E: [A gente tava falando de voto, né? (est) Como é que você acha [que.] que... o povo brasileiro sabe votá, na sua 

opinião?] 

F: Não [e é]... e é extremamente, é, interessante que eles não aprendam nunca, [prá eles] 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

F: É agora na Marinha continua não tendo essa opção, mas no Exército, <ain...>, há no Exército e aí eu falei,  

engraçado, se eu tivesse feito, eu teria entrado mais tarde então na carreira, no Exército, desde noventé... desde 

noventa e um, que nu, nesse quadro que eu entrei, que é o quadro complementar de oficiais tem <ma...> 

magistério, então tem Latim, tem Português, tem alemão, tem Francês, tem Química, Biologia, todas as áreas do 

magistério, por quê? Porque eles tão lotano nos colégios militares, e até no centro de estudo de pessoal e alguns  

departamentos, com, lá no IME, eu tenho uma amiga, [a.]. .. a Leila, ela é: Literatura, é Português-Literatura que 

se fala? Eu acho que é isso Português-Literatura, é magistério, Português-Literatura, então, é... 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

prestam prá isso, você prefere acreditar que aquela forma ali [tá]... tá razoável, tá boa e você aí, [eu]... eu reparo 

que isso acaba entronizando aquilo, né? (est) umas expressões, algumas falas, algumas construções e no meu 

caso, vem dando certo [e tô]... [e tô]... e tô apostando por aí. Agora uma leitura que eu leio cheio de ressalvas: 

jornal. (est). Jornal eu leio tipo assim, esquece o que tá escrito aqui, tenta pegá a informação, porque [são uns a ... 

um absurdo dos absurdos] 

E: [a maneira como eles colocam, [a]... a <constru...> a própria construção [das frases tudo tem um...] 

F: [É. Não. Tudo. Desde o erro mais grosseiro de Português até a... o que eles dão destaque, a maneira como corta 

a <fra...>, (est) é um horror, né?! [Tanto...] 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

O raciocínio do Exército é o seguinte: é um quadro que vai ajudá na parte administrativa, a gente não vai ajudá 

[na]... na atividade fim que é a guerra, a gente num vai prá guerra, a gente nunca vai prum fronte, a gente vai 

sempre tá nas funções administrativas, eu sou de administração, você é de magistério, se acontecê um conflito, os 

nossos amigos de seção infante, artilheiros e de comunicação vão pro fronte e a gente é que vai assumi as funções 

<bu...> burocráticas, administrativas, por isso que todas as áreas estão dentro do quadro de administração (est) 

porque é...<buro...> eles chamam de burocrático, independente de você ser de informática, ou sê de 
administração, ela sê de magistério, ela sê de veterinária, né? E até a própria enfermagem. 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

Agora você pode tá meio dia em ponto aqui, se o cara resolvê e pára naquela árvore ali e faz xixi, (est), se você 

tivé passando, ele num tá nem aí, se é mulher, criança, seja lá o que for... Às vezes, (inint) pára um, eu já vi, pára 

um e pára outro do lado, é! Eu tô achando isso um absurdo! Tô achando isso, assim, meu Deus, aonde é que a 

gente vai pará? A gente é, passou por um processo inverso de <estamo...> [dizem]... dizem, né? que os bolivianos  

e a minha tia teve lá e falou que é mesmo que são aqueles índios que andam com aquelas saias enormes, as 

mulheres, elas têm vontade de fazê xixi, pára, faz xixi, vai embora, né? 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

E: [Foi tipo sorte isso? ] Aqui a gente tem que fazer esse tipo de coisa, porque se a gente for depender de algum 

órgão, alguma instituição... 

F: [Já]... [já]... já, claro que o Brasil sempre tá [num]...[num]... num nível de atraso terrível em relação aos outro 

países, né? É, não tenha dúvida disso, mas aí fora também as coisas <ness...> em termos [de]... de <rela...> de 

rede de relacionamento num vem variando muito não, por quê? Uma coisa que tá igual aqui e lá fora é essa coisa 
disso... Cada vez menos emprego, menos oportunidade prá maioria, né? Cê vê, um país que nem a França, 

aloprando, porque tá faltando emprego pros franceses, porque tem muito estrangeiro lá e eles inclusive são bem 

radicais prá lidar com isso, tão ficando inclusive xiítas. 

PEUL RECONTACTADOS R05 SANR 

eu sei pintar bem, mas o país num me oferece condições de eu expor isso, né? Como é que você... você acha que 

ele teve... 

F: [Ah, tá!] O que eu vejo[pelo ] é, eu num sei como é que foi exatamente o caso, o caso da, desse , que esse, esse 



 
 

 
 

cara é o, é o Tomás Lima, né? do homem de bem, né? Então eu acho até que ele já tá num patamar de cantor 

famoso, digamos assim, que eu tava até acompanhando um dia desses ele tem... a vendagem dos discos dele é 

altíssima, ligaram até a questão do Budismo, né? que agora então tá na moda, aumentou muito isso, mas [eu]...eu, 

o que eu... 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

F: É, aqui, eu comecei aqui, aí <co...> começou a “Odisséia”, aí eu tinha 19 anos, mas é época que a gente 

começa a descobri muito <pel...> da vida, né? 19 anos (inint), puxa vida cê agora é... 18, 19 anos a gente começa 

vê um monte de coisa, (est) eu começava a tê assim, ó, é:, com família, porque eu estudei, eu não tinha ainda é:... 

já começou assim, com 18 anos que eu vi que o meu negócio era sê técnico, eu tinha muita inclinação pra área 

técnica e nunca fui orientado, acabei que eu fui num curso científico porque era o rumo natural onde tinham me 

colocado. 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: [Tá em que período?] Pôxa. Ainda tem muita, né?  

F: É, é tudo muito caro, eu num passei pra universidade do governo, quando eu tive a chance de passa, eu tava me 

mudando pra lá. 

E: Lá, cê [tá]... tá em que Universidade? 

F: Na PUC (inint). Agora com o provão eles apertaram mais. 

E: Cê chegou a fazê? 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: Cê chegou a fazê? 

F: Não, num cheguei a fazê porque é só pros formandos, né? [Os formandos de elétrica ainda não... num sei... não 

fizeram sim, tanto que aconteceu uma coisa muito chata, por isso que eu dou muito valor à informação, foi o que 

eu falei com a Nelize, Nelize, né? 

 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

F: Não, (inint) não me correspondo muito mais. Coisa também que é:... eu ligo mais pro meu irmão, minha mãe e 

tal, mas de amigo assim, eu num tenho tanto contato não, um ou outro, uma vez, o Adriano [(inint)] Eu era muito 

amigo do Marquinhos, né? Marquinhos (“Vírus”) foi brutalmente assassinado também, é eu soube que ele tava lá, 

também quando a gente: pá, mataram o Marquinhos, conhece o Marquinhos? [Amigão meu, pá! Mataram ele] por 

telefone, Marcelo (inint) um outro amigo meu. 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: [Porque cê tá exausto, cansado.] [Ele agora, ele fica na creche...?] [Deve senti mesmo.] [Claro!] [É você vai vê 

que nem precisa você falá muito, só a sua presença vai te dizê tudo.] Mas o que que foi [que]...que [causou...] 

F: [Ninguém sabe (inint), o cara teve uma virose que é que os médicos todos falam muito hoje em dia, né? Num 

consegue explicá... é virose. É muito fácil sê médico dessa forma e num se sabe muito a respeito dos viros, né? Se 

conhece mais ou menos, mas são milhões o que o (inint) tem catalogada num é 1%, [então]... então é muito fácil,  

né? E o garoto teve um meio, uma paralis ia parcial nas pernas e depois tava brincando, [desmaiou e foram 

pegá]... dois anos, dois anos e três meses, não dois anos e quatro meses tem o Daniel, ele tem... 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

F: [Gaúcha, é.] Trabalha. Ela sempre trabalhou na mesma empresa, né? Ela entrou na Pierre Aleksander, Pierre 

Aleksander é um:... marca de cosmético e ela entrou... Era o primeiro emprego dela e hoje ela é acessora do 

presidente (est), é, é legal, foi assim [uma]... uma carreira, começou como recepcionista, de recepcionista 

começou meio que atender telefone também e aí a menina precisava uma carta, ela pegou, de repente ajudou 

(inint) começou a fazê e aí, alguns anos depois, e aí colocaram ela pra defendê parte de cobrança e aí deram uma 

seção pra ela gerenciá e dali, só cargo de chefia depois, só cargo, não de chefia, de, cargo de confiança, direto, até 

hoje, até hoje, hoje é assessora do presidente, presidente vai, ela tá junto, é os olhos, os ouvidos e criou [um]... um 

canal do <presi...>, 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: Imagina, alguém que num sabe lê assim, [uma linha, como é que pode gente?! E consegue sobrevive.]  

F: [Eu vivi isso, eu vivi isso, <de...> (hes) <de...> eu vivi um , assim, na hora que eu fui é: assistente de 

supervisão de uma instaladora aonde eu ia carregá os envelopes de salário pra as pessoas e desenhavam seus 

nomes.  

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: A televisão e o rádio, gosta também? 

F: Como é a televisão, é o... Uma coisa em que <a gen...> nós não concordamos, ela gosta, ela é (hes), vamos 

dizê, uma novela ou outra ela vê. Há muitos anos que eu, sabe? Acordei e vi que pô, cara, novela [é]... é uma 

bitolação muito grande, é uma...Hoje em dia, tu olha uma novela (inint) o que ela tá querendo dizê pra massa o 

que ela quê fazê, o que ela tem que fazê, o que ela tem que compra, a maneira que ela tem que se portá. É isso 

que eu digo que é fugir do natural, que eu tento tirá o Daniel, não assim: “não isso tu num pode vê”, mas mostrá 



 
 

 
 

pra ele: “não, olha, olha pelo lado de cá, assim é mais, fácil, é um mundo melhor, mais gostoso, mais natural.” Eu 

fico com medo, sabe o quê? Aconteceu comigo, quando cedo, ganhá uma calculadora, muito cedo, e depois mais 

tarde entrá na faculdade e tê dificuldade de fazê algumas contas mais simples, mesmo fazê assim ó, (inint) um 

negócio: tirar tudo da frente, não, vamos pegá de novo, cadê o livro do 1° grau, pá! Como é que era as continhas 

mesmo? E revê isso tudo novamente, fração, tudo novamente, porque nós abandonamos, sabe? A maneira [que]... 

que se ensina hoje em dia até, ( inint), tem a reforma agora, né? Existe agora um novo plano [de]... de educação. 

Espero que seja melhor do que o antigo porque olha, se ensinava muito errado, hoje em dia, depois... hoje que eu 

consigo vê, ainda mais na matemática, a maneira que se ensina matemática é muito errado, é muito do tipo te 

mostrá exemplo ou te botá um montão de exercício pra tu fazê e te dá uma prova em seguida, um ano depois tu 

não sabe mais... muito daquilo... porque tu... te levaram a aprendê e não a entendê os... na matemática é abstração 

total, é a linguagem que eu me desenvolveu pra podê me tê algumas coisas que é meio difícil de te explicá com 
palavras, impossível [de]... de explicá com palavras, né? Como tu medi, como trabalhá com esses números, então 

em vez de ensinarem, colocarem aí problemas (inint) que a pessoa tem que se descobri a mais a <ques...>, vamos 

dizê, usavam muito mais que você praticasse do que você entendesse e o, a maneira de se ensiná uma <téc...> de 

certa matemática, é de ensiná muita mais teoria do que... porque se o camarada sabe muito a teoria e entendeu 

tudo no quadro, vai fazê, vai vê dois exercícios de exemplo, vai fazer todos os outros. Se você dá dois exemplos e 

manda o cara praticá dez, ele pode fazê dois ou três, mas logo depois num vai fazê mais nenhum. 

RECONTACTADOS R07 LEO  

E: Vai vê foi por isso que eu nunca aprendi matemática. 

F: Mas não, a forma de se ensiná <bra...> matemática no Brasil é errado há muitos anos. Não, ah! O que que eu 

fiz de exercício? Exercício tal, qual era? Eram páginas [de]...de exercício.  

[...] 

E: É um exercício que você fez até hoje mecanicamente, [[por]... por] [osmose, não que você tenha entendido.] 

F: [Mecanicamente] [isso, justamente.] É eu digo então por inércia porque tu tá fazendo aquilo ali com... É a 

questão motora, visual e tu tá fazeno, tá legal e aí tu fez um montão, bota outro aqui , eu faço, mas depois não e 

hoje em dia, até na faculdade ainda se ensina um monte [de]... [de]... de instituições, ensinam assim da mesma 

forma que a gente vê no 2° grau, como eu te falei, eu disse, saiu a universitár ia que é a que eu faço mesmo, eu 

passei por duas e agora tô em outra, tô na PUC. 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: Mas assim, é: que que eles falam, tem alguma coisa de diferente, tem muita diferença da fala do carioca pra o 

sulista? 

F: Tem... em termos de entonação de (inint), muita gente diz que o <gau...> gaúcho canta, “barbaridade, tchê, 

[que]...que que tu estás a fazer” (inint), o tu eles usam bastante, coisa que nós, pra nós, é você, séculos, né? Pra 

eles é tu até hoje. “Tu estás bem”, “a vida aqui é...” “Ah, eu deixei isso aqui pra ti fazer”, “pra ti?” “Bha!” E 

outras gírias como “trilegal”: “Bha! Isso aqui é trilegal.” 

RECONTACTADOS R07 LEO  

E: Mas ela mudou bastante, né? 

F: Mudou bastante, não, eu sei, mas vamos dizê, a maneira que ela se firmou no mundo, foi isso, foi assim, foi na 

base da guerra, na realidade, né? A religião muçulmana já existia há muito mais tempo, antes foi erradicada à 

base de sangue, né? Da Europa. Num dá pra tu falá isso, num é questão de religião, ah, entendeu? Eles vão 

defender a palavra do Deus e do amor e como eliminaram num tão... Isso em termos [de outros povos], na base da 

guerra, isso em outros povos, mas a própria igreja em si, a idade das, a idade de ferro 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: Isso, pode sê pensando no seu filho, nos seus filhos, né? Nos que virão por aí, os pequenos, né? Os que você 

gosta, as pessoas que estão aí junto contigo também que você queira ajudá. 

F: É, eu vou segui até a linha do Cristo, [de]... [de]... de falá bastante sobre o amor, de... É vai precisá de muito 

amor aí porque com tudo o que eu tô vendo aí, meio que o mal tá vencendo, até hoje com tudo o que se tem aí, o 

mal tá vencendo. 

 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: Você acha que o mal tá vencendo? 

F: O mal tá <ven...> [é]... é, eu acho que hoje tem, existe a luta desesperada do bem de se manter porque, nós 

tamos na virada do milênio, né? Trabalho escravo, pornografia infantil, prostituição infantil, tráfico de droga, 

tráfico de arma, seqüestro, violência infanto-juvenil: O mal tá vencendo, nós buscamos, nós pessoas de bem 

buscamos fazê força pra que ele num tome a frente (est), própria polícia em si, na realidade defende muito, num é 

[o]... o interesse comum, é o interesse dos ricos. Existe ainda a nova ordem mundial que tanto se fala, num se 

coloca ela em pratica totalmente, sabe? Num se coloca ela toda em pratica e olha, vamos, olha vamos um monte 

de gerações, sei lá, o neto do Daniel, num sei se vai vê um mundo mais justo, por isso que eu [vou]... vou apelá 

pra o amor, em tê mais amor pelas 
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história muito <d...> com a família, foi isso, também foi muita falta de orientação da minha parte, não da minha 

parte, eu sinto, da parte dos meus pais, foi (inint) isso, me deixaram meio... que eu sempre fui meio assim, o 

irmão mais velho que nasceu por último, sabe? 

E: [Só faltava um ano, né?] [A dependência.] Você é o irmão mais velho? 

F: E, não eu sou o caçula, por isso que eu digo eu só o mais velho que nasci por último, eles sempre foram mais 

voltado a curtições e eu sempre fui de pô, olhá a minha mãe, olhá minha vó, minha casa, minhas coisas e saí, é, 

sempre fui voltado ao estudo, eu meio que desviei mais [do]... [do]... do estudo, foi questão de namoro, aí eu 

comecei a namorá sério uma menina, eu num entendi muito que a mãe... 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

essa carne e deu, e vou pra outra, sou eterno aprendiz, espero sê assim, essas minha vontade de aprendê, de 

conhecê, conhecê pessoas, conhecê coisas, queria, assim, acho que o homem vive muito pouco, né? 

E: Cê acha que o homem vive muito pouco? 

F: Acho, ah, muito pouco, o homem vive muito pouco, sei lá qual é o recorde de vida hoje, num sei se é de 126 

anos, 136 anos eu acho, acho que se conseguiu vê qual o homem que viveu mais, tem o matusalém, né? Num é 

esse não, a começá pelo papagaio que vive 200.  

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

Não, é um, é, como é que eu vou te explicá? Se a gente faz o mesmo trabalho, vamos dizê, se a tua pesquisa, tem 

um grupo de pesquisa, ah, então é a forma padrão de agi, tudo isso é relatado. 

E: [É tipo um relatório, né?]. É tipo uma norma. 

F: É como se fosse uma norma, só que isso é:, isso cai em melhoria contínua, conforme o teu histórico, que vai se 

formando, ou seja, cês vão atuando, cês conversam, mesmo se num existe chefe nessa história, existe um líder de 

grupo, mas num existe chefe, com poder que existe um chefe tradicional, pô! “Tu vai fazê porque eu tô te 

mandando.” Isso até num se perdeu, mas em terminar a filosofia não é pra acontecê, um líder de grupo é aquele 

camarada que vai agi quando ou ele vai representar o grupo ou ele vai buscar os recursos que aquele grupo 
precisa ou ele vai, como eu vou dizer? Vai vendê o produto que aquele 

PEUL RECONTACTADOS R07 LEO 

E: Dá um bloqueio... 

F: Não, mas esse bloqueio, no final flui, tu nem... daqui a pouco tu até se empolga (riso e). É, é, é, um... acredite 

até muito ps icológico da coisa (est) porque tu cai num lugar onde ninguém fala a tua língua, tu tem, tu sabe 

alguma coisa em inglês, é com o inglês que tu tem que te virá. Aí tu começa a gaguejá no começo, pá, mas daqui 

a pouco tu já tá, sabe? Meio que nem andando de bicicleta, né? Só que eu ainda não consegui tirá as rodinhas 

(inint). Mas foi legal, eu cheguei a conversá bastante, eu fiquei empolgado várias vezes, até a minha esposa que 

nas aulas ficava meio brincando que eu na aula, pá, engasgava muito, gaguejava e: quando chegou lá, eu falei 

muito mais do ela. [<Le...> Aquilo que tu falou agora de que na profissão num adianta só o inglês, tu tem que 

sabê fazê e depois, né? É a mesma coisa aquilo, se você num é uma pessoa que fala muito, se tu fala inglês, mas 

tu chega lá, pô, tu já é tímido de natureza e ainda vai tê aquela história de que, pô, vou falá errado, o cara vai ri de 

mim ou vão me sacaneá, num vão me dá atenção, eu vou (inint), agora se já é um cara, já fala bastante com todo 

mundo, já tem aquela simpatia tua natural e gosta de conhecê gente e gosta de conversar com as pessoas e tu... 

Mesmo que saiba pouco inglês, esse pouco tu vai fazê muito mais uso (inint) aí num gosta muito de falá.  

Problema que aconteceu, ela me sacaneou muito dentro do, da, é:, com a professora e ria muito entre elas, coisa 

que eu não entendia, não conseguia falá, só que quando a gente chegou nos Estados Unidos, ela falou <mui...> 

olha, 10% do que se falou lá foi ela, o resto foi eu (est) e só falou pelo seguinte, quando chegá e pá! E falá não 

agora quem vai lá perguntá é você porque se dependia dela, ela num fazia nada (riso e). É, num foi... e foi assim. 

Primeira 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: [est] E você já escutou a nova de que os aposentados vão ter que pagá INPS? 

F: É. Assim que eu tirei a minha aposentadoria, eu descontei dez meses, aí pararam, mas parece que agora vai 

botá de novo, mas o sindicato, né? Sindicato entrô com uma ação só que por enquanto ainda não decidiram nada.  

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

F: [Não cobre quase nada.] [ É um problema.] Eu sou do plano [da Embratel] porque minha mulhé trabalhava na 

Embratel e eu era dependente dela, aí aposentou, eu perdi como dependente, aí só ficou a Luana e aí agora eu... 

fizeram este plano eu entrei em noventa e oito, já tem quase dois anos pagando, mas é bom o plano. 

 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: [est] Nossa, lá em casa a gente gasta muito. 

F: Não aqui em casa eu quase não faço fritura, porque também por causa da idade, e diz que o colesterol é bom 

você fazê uma prevenção desde novo, então já que não f izeram em mim eu faço na [minha filha], né? (risos) 

Apenas que ela [adora um carré]. (riso f) Corre (??) ela adora carne de porco. 
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E: E [o maior medo então... que você tem] é o seqüestro. 

F: [É o seqüestro.8] É o seqüestro, muito medo, cê sê assaltado não é nada, se você precisá dá uma bolachada no 

meio da rua não é nada, agora a pessoa que panha, leva, quem tá lá sofrendo e quem fica do lado de cá, também tá 

sofrendo. Você vê o que fizeram com o irmão de Zezé de Camargo e Luciano. Arrancaram... o cara todo aleijado 

ainda arrancaram pedaço da orelha dele, que isso, que mundo que estamos vivendo? Eu acho que cadeia pra um 

cara assim não é suficiente não, num é não, tem é logo que é acabá com ele. Quando eu era garoto via muito 

dessas coisas que faziam com estuprador lá em Cordovil, quando meu irmão morava lá, que eu ia lá. O cara 

estupro, pega um pedacinho dele bota um em cada canto da rua, colocaram, acabô, não vai mais estupra ninguém, 

não vai mais machucá ninguém, não vai mais fazê mais nada, melhó que abarrotá cadeia e a gente ficá 

sustentando e além de sustentá esses ainda sustentamos os de [colarinho, né?] [ risos F] Agora você vê, ainda tem 
isso, o pobre coitado às vezes rouba um pão pra comê, né? Alguém rouba um vale transporte, vai pra cadeia, 

Jorgina, P. C, Collor, falaram da prisão de alguém até agora, nada e... também é a coisa, também depois dessa aí... 

Eu não sei por quê, eu não gosto muito desse negócio de política [risos F] eu só escuto. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

F: Ah tem, tem uma amiga minha (riso f) que aquela é um pé feio né, ela é da Petrobrás, ela é auditora da 

Petrobrás, se aposenta agora, também ela já foi roubada [três carros dela], já tomaram três carros. Agora como se 

não bastasse, tudo acontesse com ela, coitada. Esse roubo do Banco do Brasil, ela tinha as coisas dela no cofre, 

ela é uma das pessoas que dançou. 

E: [Três carros.] Ainda não recebeu? 

F: Até agora nada, eles formaram uma comissão, tá na mão de um advogado pra vê o que vão resolvê, levaram 

tudo dela. Parece que foram cento e oito negocinho daquele aberto né, de dois mil e pouco, e o dela era dela e de 

outra que guardaram junto e dançaram as duas. Perderam tudo, não sobrou nada. 

 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: Você prefere mais sê profissional liberal... as diferenças entre...[ profissional liberal e funcionário público?]  

F: [Acho que aqui fora é melhor pra se trabalhá] do que funcionário público, funcionário público tem que mandá. 

Veja bem meu caso, na área de educação, chega um professorzinho lá, pensa que é dono da Universidade, acha 

que estar do reitor ou de qualquer coisa, então só por isso a gente tem que obedecê, ele acha que ele manda, tem 

podê, quer menosprezá, existe isso lá dentro, é normal até. Lá eles fazem pesquisa, ganham dinheiro, aquele 

dinheiro, até eles trabalham da forma que eles tão querendo, eles não passa pela, por exemplo, eu que já trabalhei,  

não passava na mão do... do... da Universidade,  

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: Nunca conseguiu, [tá sempre ocupado?] 

F: [Tá sempre ocupado], mas tinha vontade de participá, tá entendendo? (?) Uma vez eu até tinha uma crítica, né? 

Eles estavam pixando que os homens que não ajudavam a mulher em casa, que... a mulher tava reclamando que o 

homem não fazia nada dentro de casa, eu digo então: “poxa eu sou exceção, vou ligá [pra lá], poxa”, tá 

entendendo? (riso f) Me senti ofendido com aquilo; (riso f) ia botá minha mulher pra falá no ar , tá entendendo? 
Que existe não só eu, como muitos homens, eu sei que <faz-> (?), fazem muita coisa, fazem... 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: Você já tirou carne uma vez e voltou? 

F: De um lado, agora tem que tirá do outro porque de um lado tem que tirá do céu da boca também, porque tenho 

carne na face, no nariz e [vai aumentando] aí ouvido enche de cera e quando o tempo muda, aí tem que tirá, eles 

abrem pelo céu da boca abrindo o nariz aí só em pensá nisso tudo eu já tenho medo, além da anestesia, eu só faço 

anestesia [geral]  só pode sé geral, não,  eu já tomei diversa vezes, mas e o medo, mais o medo quando vejo 

hospital, já tô correndo da porta, se pudesse eu nem entrava, nem pra visitá. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

F: [Hum, hum.] [Ah isso aí, isso aí.] É porque hospital tem que trabalhá bem o sangue, acho que o hospital 

público não trabalha bem o sangue, e no hospital particular eles cobram os tubos, você vai tomá sangue de outra 

menina, eles vão te tirá aquele sangue, vão trabalhá o sangue e vão cobrá os olhos pra te dá aquele sangue e no 

hospital público não fazem um examezinho barato e jogam pra lá de qualquer jeito, vai deixá de morré daquilo e 

vai morré de uma AIDS ou de uma doença qualquer [de hepatite, né?] Ou de uma coisa assim. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

I:  E hoje em dia não cobre mais tudo, o plano de saúde. 

F: O meu até que o plano cobre, só se não pagá assim a parte dentária, dentista não tá cobrindo tudo, até... ficá 

CTI, se Deus quisé eu não vou ficá, mas tudo, tudo eles paga, a anestesia que não tá incluído eles pagam a parte. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: E qual seria a sua primeira atitude assim, que você mudaria?  

F: Abaixa [o salário] deles, deles lá porque o cara ganha, agora foi pra dez mil ou... não fazem, nada, ainda ganha 



 
 

 
 

todo esse dinheiro e pra participado ganha mais ainda, que dizé então ele já ganha dez mil , oito mil teria que é lá 

ganhá... já vinha um salário que ele tinha que comparecé todas as vezes que fosse preciso, tá entendendo? Então 

eles ganham mixaria e são obrigados a trabalhá. Por que que ele tem que ganhá por fora pra podé trabalhá?  

Porque aquele porção de apartamento lá ainda tem quem diga ajuda de... de... como se diz... eles ganham uma 

ajuda pra pagá aluguel porque pra pagá apartamento em Brasília pra eles. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: [O salário?] Eles não usam? 

F: Não usam, não, não usam porque não é... há interesse, o cara vai ganhá três mil reais pra pagá aluguel, vai vivé 

como rei a nossas custas. Se você ganha dez mil arranja, arruma um aluguel de mil, mil e quinhentos reais dá pra 

[sobrevivé bem.] Agora eles não tem interesse, e ficam pra lá e pra cá gastando  nosso [dinheiro.] Vai vê quantos 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: [Ai, que horrô, tinha que tá fechado.] Você não gosta de í em enterro. 

F: Não, vou só quando sou obrigado, (riso e) tem uma hora que você é obrigado a í,  praticamente você é 

obrigado, não é questão nem de você gostá, você tá sendo obrigado, porque fica chato, uma pessoa amiga e você 

nem... mas eu não olho nem pro defunto, eles ficam lá e eu fico só de longe. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: E você trabalharia na Globo como ator? 

F: Ah, se eu, eu tivesse a oportunidade. 

F: De repente eu nem quereria aceitar [fazê] tá entendendo? Mas, [mas agora é moda, né? Jogador posa nú], ator 

posa nú, e tudo velho, né? Chico Anísio posa nú. [Você assistiu?] Eu assisti ele e aquele... como é que é o nome, 

meu Deus... é um gordo que trabalha em novela a beça. A coisa mais ridícula os dois sabe, não apareceu a parte 

de baixo, mas Chico Anísio com aquela barriga indecente, é demais pra garganta, [é demais pra garganta], o 

outro, aquele barrigão, tudo nú. Então eu acho que é uma forçação de barra, o tipo de coisa que força a barra. O 

nú é bonito, mas tem que ter o corpo bem... sabe? Pra podê botá de fora, não o que eles tão fazendo aí, [virou 

bagunça], [riso f], [pior que dá ibope] porque no dia seguinte andando no calçadão, com a minha mulher - todo 

mundo só falava nisso. Você viu que ridículo? Quer dizê, dá ibope, porque disse que a coisa começa a fazê 

sucesso quando ela passa a irritar as pessoas, sabe como é? Estão, ela tá fazendo sucesso que ela irrita, você e ela 

acaba fazendo [sucesso]. Acho que... [foi horrível, horrível.] [riso f] Muito feio os dois gordo pelado assim, ta? Só 

faltava, só aparece aquela faixa preta assim em baixo. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

Tudo bem que meu tempo ou aprendia ou morria de apanhá, mas não é esse caso que eu tô querendo, mas eu acho 

que você fazê muito gosto de filho... tudo que o filho quer você não pode tá fazendo, então isso fazê o que o filho 

que é só fazê uma perguntinha vai, aí é sua culpa [tudo na hora certa]. E tem essa coisa, começa por aí, botá, 

como é que se diz... botá um freio né, no jovem, 

 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

E: Vem cá, você acha que tem o dono do hospital no caso? 

F: Olha, isso é uma máfia, eu tenho pra mim que tem gente grande [por trás disso] ele não tava sozinho nisso, se 

catucá bem a cobra com vara curta, vai falá. [Eu acredito que ele prevaricou...] Não foi o pessoal da fune... 

funerária, ameaçaram, ele tem muita gente grande por trás disso e ele agora já ta [mudano] ele já tá mudano, pois 

é tem alguém precionando ele, ele num tá sozinho nisso tudo não. 

PEUL RECONTACTADOS R09 DAV 

banana, laranja a quilo. 

E: [est] Só aquele acho, né? 

F: Só aquele troço, tolo dele e a casca, pesa muito, porque antigamente você comprava por dúzia né, tangerina, 

laranja, banana tudo dúzia, agora que inventaram essa porcaria de quilo... quilo.  

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: Ah, sim. Mas [a] a senhora já foi assalta:da, seu mari:do? 

F: Meu marido já foi assaltado, que tiraram [do]... [da]... da bolsa, do bolso dele no Rio, mas porque ele era 

teimoso, ele andava com o dinheiro aqui:... 

[...] 

. E eu achei. Então... em cinqüenta e dois, no Rio de Janeiro, no Leblon – que, na Rocinha, eu descia, tava ali 

[na]... na Rocinha, eu descia pro Leblon, do Leblon tomava um ônibus... um bonde circular pra Botafogo – eu fui 

roubada. Que eu me lembre... ah! E no meu bonde de Santa Teresa, roubaram um cordãozinho de ouro, muito 

vagabundo, puxaram, e isso já foi na década de setenta... mas não foi assim grande – roubada em grandes valores, 

não. 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: E um jovem que queira i: - o que que a pessoa precisa fazê pra entrá? 

F: Minha filha, por incrível que pareça é um movimento MARAVILHOSO... e esse ano só tem seis alunos... eles 



 
 

 
 

têm que se inscrevê... fazem uma pequena prova de matemática – porque a base pra mecânica cê tem que sabê a 

matemática: sobre ângulo:, divisão: - porque cê tem que calculá grade, né? O ângulo reto: - eu sei porque eu 

escuto isso (est) eu sei pouca matemática, mas ainda sei alguma coisa então eu escuto o professor perguntando – 

ontem a aula de um deles lá era perguntá “quatro horas que ângulo tem?” e eles num sabem ainda, meninos(hes) 

de <Sex...> de Quinta série em diante, deviam de sabê, coisa primordial, né? Falá no ângulo reto... – de maneira 

que tem que fazê essa <provinha>- mas todos eles são (hes) aceitos no curso, porque tem POUCA gente, mesmo 

assim não aproveitam e tem a – e Sexta e Sábado é a aula prática de mecânica eles ado:ram é [a] essa aula, mas 

não gostam de matemática, então a freqüência é pequena e nós damos pão com claybom e café (est) pra eles na 

hora do intervalo – começa às sete e meia vai até onze onze e meia da manhã – todos voluntários... todos 

professores [de]... de universidade – não professores de matemática mas engenheiro, economista... (est) agora o 

diretor mesmo é professor – doutor Francisco Garcia ele é professor de universidade... – num sei se é da urj, num 
sei bem qual da dele – era do Celso Sussekind – lá ele já tá:... aposentado – levou TODO maquinaria pra lá... é: 

muito <bonito>, <ago...> vai formar uma biblioteca... ainda quer fazer depois um curso assim de corte e costura 

(est) pras mães (est)... sabe, de:... formação de empregados, por exemplo, pra ser babá:, pra ser uma cozinheira 

(est)... porque você como jovem deve saber... que se a pessoa hoje em dia num tiver... pleno conhecimento da sua 

profissão ela não encontra emprego, só vai ganhá os bons(est), num é isso? (est). E outro dia no Haroldo de 

Andrade – que é um programa que quando eu tô em casa eu assisto, muito bom – ainda tavam falando lá: o:s  

debatedores – são todos pessoas de gabarito – dizendo que se: dentro da profissão de médico, engenheiro, 

arquiteto <adevo...>, qualquer profissão... se ele não f icá sempre estudando pesquisando ele não vai ter trabalho 

porque tá tudo cada vez se (“imortalizando”) mais em tudo, né? E pra melhor, nessa parte da ciência, né? É pra 

melhor. 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: E: se uma pessoa quisé sê voluntá:ria:... 

F: Pode ser mas é que:... tá difícil elas quererem <aju...> - não! No dia da festa, muitas ajudam ali a distribui: 

[a]... a coca-cola que nós ganhamos do: armazém, que sempre nos deu [o] o refrigerante, ali do bairro e:... ajudam 

a levá:...[as] as... prato de sopa, a recolhê, trabalham ali: (est) mas quem trabalha mais mesmo... é dona Zulmira,  

que é [a]... a é a:... a tesoureira e as sacolinhas a minha filha agora faz (est) ajuda a:... a enchê 

[...] 

então tem solução é preferível, nós temos dinheiro pagá um salário mínimo... pra ele fazê isso pesado: e nós  

podermos mantê – porque as pessoas que são contra o movimento é porque nós já tamos chegando a: mais idade,  

não tem mais nenhuma com menos de setenta (est) e que não podem fazer (est) mas nó PODEMOS continuar... 

sabendo planejá.  

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

Num sei qual seria o problema, bem... [pra] pra o desemprego... seria até: abrir bastante... frentes como fábricas, 

num é? Indústrias (hes) na construção civil (hes) tem bastante casa pra construí... Critico – olha, num sou 

ninguém pra falá sobre política, sei de política muito pouco eu tenho meu conhecimento disso... mas... quando o 

governo – qualquer um deles – vai pro exterior... é pra arrumá dinhe:iro pra trazê pro Brasil, pra trazê 

empresá:rios pra abri – não condenam? Que ele vive mais viajando do – mas num é:... 

[...] 

Naquele tempo todo mundo condenava ele e eu gostava dele também porque era um homem culto... um homem 

educa:do... [um] [um] apresentação – porque... cê tem que ter [um]... uma apresentação pra ser presidente... (est) 

num é só de cabeça, (“é”) um conjunto... então eu num sei – agora, falam do Fernando Henrique, eu... 

[...] 

... falta de emprego ... Mas o que eu ouço – no Haroldo de Andrade, que é um programa maravilhoso – é que: as  

pessoas têm que progredi no seu trabalho... não adianta você ficar em casa chorando: (inint) o <pro...> - porque 

eles tão dizendo que as... multinacionais – ontem era a pergunta se devia de trazê – as multinacionais deveriam 

trazê 

[...] 

tem essa vantagem... esse lado (est), ao mesmo tempo tão tirando também a vaga de um trabalhador <nosso> - 

mas o nosso trabalhador tem que aproveitá e aprendê (est)... teria que ter um LIMITE desses homens, né? De 

trazê de fora, mas que eles seriam sempre bem vindos pra ensiná os nossos (est). 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: Qual foi um filme assim que marcou a vida da senhora? 

F: Olha, marcá a vida... num foi tanto assim, né? (riso e) Mas olha, o Vento Levo:u (est) –... eu vi muito mas 

agora se ocê me perguntar o nome deles todos (riso f) eu não sei dizê tudo (est) – mas o Vento Levou foi um 

filme LINDO! (est) – que a distração de uma jovem... de... quatorze, quinze anos até os vinte na época... – na 

minha época que foi... metade – quarenta e cinco – com quinze anos tinha – tava em quarenta e cinco, tava na no 

ano de mil novecentos e quarenta e cinco – até me casar... era cinema que nós tínhamos (est). E havia muitos  

cinemas, não é? E hoje em dia [tão] tão tirando todos os cinemas, mas por quê? (est) – ainda no jornal O Globo de 

hoje tão falando – por causa que:... aquela:   entidade que cuida da:... das músicas pa pagá os direitos autorais 



 
 

 
 

(est) tão tendo [uma] uma:... um peso muito forte no imposto contra os cinemas – eles têm que pará porque não 

têm dinheiro pra pagá isso... (est) Severiano Ribeiro tá fechando os cinemas dele. (est)... Agora o vento levou 

todas as vezes que passá eu vou vê (est) Ah!  <o ...> (hes) os (“filmezinho”) – de outro tipo da:... Esther 

Williams... Fred Astaire... Bing Cosby também trabalhou, Cantando na Chu:va até – aqueles filmes todos, Bing 

Cosby – ah! Todos eles eram (inint)... <est> 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: onde é que a senhora acha que as pessoas falam melhor? Tem um lugar? 

F: Bom, eu no Sul eu morei na cidade de interior (est)... né? Em Morrete – era uma cidade bem pequena onde 

meu pai tinha a fábrica de papel. No Norte – num sei se porque nós somos... do: Sudeste... – a: o sotaque deles eu 

acho assim um pouco até... num é debochado, em absoluto (hes) parece que tá falando mal já pelo próprio 

sotaque, né? Porque aquilo é muito carregadinho e tal. O Sul pronuncia...[as] [as] as vogais melhores, o... né? Os 

fonemas melhores (est), né? – embora dizem, mas num sei, que o carioca fala cantando, né? (riso f) – Ma:s eu 

acho [que a] que o sotaque do sul é o 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: É verdade. Bom, e agora tá chegando o dia das mães, né? A senhora já sabe o que vai fazê... no Domin:go?  

F: Se:i. eles vêm sempre à minha casa, né? Cada dia eu faço um prato, eu num posso tá repetindo... eu vou fazê 

um nhoque, eu já fiz empadão, eu já fiz bacalhau... nesses meses anteriores que eles vêm à minha casa, né? (est). 

Por exemplo, panqueca : minha nora ADORA panqueca e meu f ilho... lasanha, mas isso eu sei que são pratos... 

também que eles fazem em casa (est) ou quando vão comê num restaurante, então eu já sei que vou fazê o nhoque 

e o empadão de galinha – o nhoque de carne, né? com molho de carne (est) e o empadão – mas tem que tê sempre 

um arrozinho, um feijãozinho, por causa dos meus netos menores, [né]? 

E: [Sei], mas vai sê um almoço, então? 

F: Vai sê um almoço, na minha casa aqui, eles vão subir (est). Todo ano é assim. 

E: Tá certo. Deixa eu voltá um pouquinho naquele seu interesse por medicina. 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

Ontem, no Haroldo de Andrade eu fiquei sabendo – que o que já falou mais atrás... num tá tanto na minha cabeça 

– que as crianças têm que tê muito, (hes)- puxarem pela criança enquanto é bebê. Essas crianças que são puxadas 

em pequena, em <be...>- de bebezinho de seis meses até... a idade escolar 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: A senhora acha que a televisão tem influencia:do esse problema? 

F: Ainda ontem, uma amiga minha diz que não assiste novela, que é CONTRA novela, e ela é uma moça bem... 

pra frente, tem cinqüenta anos. Eu não acho, eu acho que numa época que nós estamos, um jovem não pode sê 

inocente. A televisão mostra muita coisa ruim, mas mostra MUITA coisa boa, e se ele tivé uma cabeça aberta 

como todos os jovens hoje têm mais do que eu – que no meu tempo de quatorze, quinze, dezesseis, dezessete 

anos, que a gente num sabia quase nada, <nã...>- porque os pais não falavam em casa e num havia televisão (est). 

Era rádio, era novelinha de rádio. Eu acho que naqueles maus exemplos eles têm que aprender alguma coisa ali,  

porque você aprende, se você vê um bêbado na rua caído, chutado, você vai ver qual é: o f im de um bêbado. Se 

você vê um <do...> drogado, como tão passando nas novelas agora – passou...na 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: Mas como é a história? 

F: Olha, pra te contá a história toda num sei – sempre era assim: sempre tem, né? <u...> o triângulo... amoroso 

(est), né?... e... havia uma briguinha então ele: - tudo era representado com música (est)... era o Fred Astaire... e o 

Bing Cosby se não me engano...(est) sapateavam... – pra contá a história mesmo (risos) já num sei mais – mas 

eram lindos os filmes! Ah, outro filme: o Mickey Roney (est) – como fazia filmes maravilhosos! Sobre jovens – 

ele sempre – ele era pequenininho – nem sei se ele já 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

Esse lado mau e esse lado ruim, porque sem dinheiro é muito pior... Eu acho que, agora NÃO acho [que] que a 

criança deva <se...> ser <gua...> guardada numa redoma. Tem que saber um palavrão pa não dizer..., mas tem que 

saber TUDO que existe de bem e de mal, pra ela saber escolher o caminho dela (est). Ninguém pode dizer hoje 

em dia como dizem que ninguém sabe como é que apanha aids, como não sabe? Você pode não sabê... vai pra um 

hospital e o sangue teja contaminado, mas você pode sabê se você vai usá droga: injetável, que ocê tá... noventa e 

nove vírgula nove por cento habilitado a tê uma aids... se você vai tê um sexo sem camisinha – aliás por falá 
nisso, minha filha, qual o casal – porque já não tenho mais vida sexual – mas qual o casal que pode dormir hoje 

em dia com a cabeça sossegada? Eu num sei se eu num usaria sempre uma camisinha... porque estão dizendo que 

agora as mulheres tão apanhando aids a um percentagem maior é com os próprios maridos. (est) Então é o que eu 

digo: todo mundo tem que se precavê, quem num sabe? Uma criança já sabe o que é camisinha, sabe que não 

pode usá... fazê sexo sem a camisinha. (est) Agora, minha cunhada...[há] há muitos 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

E: E a senhora – que é muito religiosa – deixa eu perguntá: o que que a senhora acha desses padres modernos 



 
 

 
 

agora? 

F: Não sou contra! (est) Mas não gosto da missa deles. Por quê? Vamos dizê assim : você... você tá acostumada a 

sentá na sua mesa – vou jogá pra outro lado – à sua vida, a comê de garfo, direitinho. Cê já imaginou se você 

entra na casa de um pobrezinho daquele BEM pobrezinho... come de qualquer jeito, de boca aberta, você num vai 

se sentir ali – não porque você, vamos dizê... ele- rica e ele é pobre : porque cê num foi acostumada àquela 

educação (est). Eu fui acostumada a numa missa... mais assim... (automóvel) [de] [de] de estar (hes) em silêncio,  

tá rezando, tá:... – a palavra tá me fugindo agora – eu quero falar – que eu sempre falo, mas tá me fugindo, você 

pode me ajudá – mais concentrada – mas num é bem isso ainda que eu queria dizê – então eu vou à missa do 

Santo Antônio do Alto que eu encontro esse ambiente, embora se can:te lá. 

PEUL RECONTACTADOS R12 MGL 

eu fiquei feliz por ser útil – não por orgulho, não por vaidade mas porque a minha pessoa ainda é útil algum lugar. 

Porque eu tô (inint) o movimento, eu quero:... comprá uma máquina... – não com o meu dinheiro, (est) com o 

dinheiro de rifa – uma máquina que faça zigue-zague na costura, que nós não temos, e uma máquina de tricô, eu 

já fui sabê o preço hoje de uma nova pra podê comprá uma antiga (est)... sabê a diferença de preço, né? Pra podê 

as senhoras fazerem <bab...> - roupinha de bebê, porque leva-se mais tempo e eu já trabalhei quinze anos em 

máquina de tricô 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: Alguma outra pessoa da sua família também já passou por alguma situação de perigo? 

F: Não, eu acho que não, só meu pai que eu acho que foi assaltado uma vez, mas eu num... eu era pequeno. Na 

época eu era novinho, num tenho muitos detalhes a contá não, eu só sei que levaram o relógio dele e algum 

dinheiro, mas num tenho maiores informações, num direito aonde foi ou coisa parecida. 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: Você conseguiu isenção da Rural? 

F: Consegui porque, é claro, né, consegui primeiro porque eu consegui comprová que eu num tinha mesmo como 

pagar, eu não estava trabalhando na época, daí também uma facilidade, porque eu pude sair daqui, pude saí cedo, 

tive o tempo todo disponível pra ficá lá à mercê da universidade com toda a burocracia, que, no caso, eu saí cedo 

de casa e fui lá pra lá pra Rural, uma viagem enorme, aí tá, chegando lá ainda t ive que esperá acho que começá o 

horário de atendimento, eles dão uma, te dão uma, folha com os requisitos, né, o que que precisa, documentação, 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: Quais são os tipos de livro mais vendidos lá? 

F: Didáticos em geral, cara. 

E: Não tem assim nenhum título que o pessoal vai sempre lá perguntá assim se chegou? 

F: É claro que eles perguntam muito também sobre para-didáticos, esses livros de leitura extraclasse que ajudam 

assim nas aulas de Português, Literatura. 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: Quais os dias que você vai à igreja? 

F: Bom, é claro que eu não freqüento como se deve, eu apenas vou aos domingos porque durante a semana eu tô 

preso no trabalho e não tenho como chegar a tempo. O horário não é compatível. 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: O que você acha da Renovação Carismática? 

F: Bom, eu vejo isso aí também como uma coisa boa porque eles estão fazendo mais coisas pra atrair a 

população. Antes eu achava que eles ficavam muito na deles, esperando as pessoas irem lá buscá o conhecimento, 

agora eles estão indo até o público e dando maior chance para as pessoas terem um maior contato. Tem os padres 

cantores, o padre Marcelo. De certa forma está indo até o público buscá as pessoas, não estão se prendendo só a 

um templo e ficá ali esperando as pessoas chegarem.  

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: Você disse pra mim que você vai fazer Educação Física no segundo semestre. Você não quis seguir essa área 

de construção não? 

F: Porque de certa forma eu não me identifiquei com o curso e eu acredito muito quando dizem que a pessoa deve 

fazê o que gosta, o que ela gosta, porque hoje em dia num adianta você sê um bom profissional, você tem que 

gostá pra sê senão o melhor, um dos melhores. 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: Você vai estudá numa universidade federal. Existe uma idéia de que os alunos de universidades públicas, 

quando saem da faculdade, quando terminam o curso, eles têm mais chance de conseguir emprego, enfim, de 

serem bons profissionais do que os alunos das universidades privadas. Você acredita nisso ou não? 

F: Bom, eu acredito que sim porque pelo menos enquanto se está fora, a idéia que se tem é de que as pública são 

as melhores. Nota-se isso também pela procura que tem. Eu num acredito que seja apenas pelo dinheiro que tem 

essa procura toda, que haja toda essa procura pelas universidades públicas, porque muita gente que tem, pô, a 

maior 



 
 

 
 

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: De que tipo de bicho você gosta? 

F: Eu gosto de animais em geral. De certa forma eu vejo todos os bichos como inocentes. Destaca-se o homem 

por ser racional, mas eu ponho isso em dúvida porque pra que serve essa parte racional?  

PEUL CENSO 2000 GLA 

formado numa universidade privada, excetuando-se a PUC, que é um caso à parte, mas uma outra universidade 

“mais ou menos”, você selecionaria o da universidade pública por considerá que ele seja o melhor? 

F: Bom, o ideal seria analisá os dois pessoalmente, mas, pô, a primeira opção seria o da universidade pública, 

porque a idéia que se tem é de que aquele ali é o mais esforçado, até por está numa universidade pública e ter um 

melhor currículo, mesmo sem ter como você saber o tipo de profissional que ele é.  

PEUL CENSO 2000 GLA 

E: É, mas às vezes, fica meio difícil conciliá, por exemplo, às vezes, você tem vocação, você tem vontade de 

fazer um curso, mas aquele curso não tem um mercado muito bom, não tem uma aceitação muito boa, num tem 

muito prestígio. E aí, como é que fica? 

F: Ah, de fato, né. É a parte ruim da história. Nem sempre se pode fazer o que se gosta. 

PEUL CENSO 2000 T24 ADR 

E: E como é que você divulga o seu trabalho, como é que você atrai o seu cliente?  

F: É mais por contatos, né? porque é uma coisa que eu já faço, fiz, comecei a fazê há muitos anos atrás.(est) 

Comecei até com o teatro e uma coisa foi puxando outra, então é mais pelo círculo, círculo de pessoas que a gente 

conhece mesmo. Quando tem alguma coisa eles falam, aí se eu posso fazê eu faço, quando não aí eu indico uma 

outra pessoa, ou quando outra pessoa tá precisando de uma coisa menor também me chama, mas é mais pelas 

pessoas que a gente conhece mesmo.  
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E fui caindo pra produção, porque quando você qué montá um espetáculo e você não tem dinheiro, quem tem que 

fazê a produção é você (est). E os meus espetáculos eu fazia a produção. Que no caso, até texto eu escrevi, eu 

tenho dois textos escritos. Os dois a gente encenou. Então a gente encenava eh... aí tem que fazê... quem desenha 

o figurino, quem desenha o cenário, consegui o material pra fazê o figurino, pra fazê o cenário, mão-dE:obra pra 

executá. Isso, tem que se alugá teatro, eh... a parte de iluminação tem que fazê,  sonorização... Aí eu comecei a 

fazê a produção. E aí eu parti pra produção a nível profissional, de fazê de outros espetáculos. (est) Eh... a nível 

de... vamos supor assim, do teatrão falando, do primeiro escalão do teatro, grandes produções. Fazia produção 

executiva, fiz de alguns espetáculos. E aí, automaticamente comecei a fazê de exposição junto, que a pessoa que 

eu trabalhava começou a fazê paralelo e eu fiquei fazendo com ele junto. 

E: E depois você deixou o teatro? 

F: Aí, com a coisa da exposição, o teatro ficou meio que de lado, porque a vantagem de se trabalhá com a 

<expo....- com o teatro- com o teatro se trabalha muito por prazer, por amor, só que amor num enche barriga, 

aquela coisa, né? e precisa do dinheiro. E... e teatro é muito difícil a verba. (carro passando) Normalmente com 

exposição eh... 
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que – “Ah, é caro.”. Não, não é caro porque quem faz teatro sabe que aquele valor do ingresso não vai pagá a 

produção. Então- Ele não pode sê mais barato, pro povo, mas ao mesmo tempo não há um subsídio pra que se 

pudesse cobrá menos. (est) Né? se a gente tivesse eh... uma forma de fazê ficá mais barato teatro, eu acho que... 

seria melhor. (est). Por exemplo, um teatro infantil, você vê, vai pai, mãe e duas crianças. Dez, quinze reais, são 

sessenta reais. (est) Isso pesa no bolso. 

I: Adriana!   (interrupção da gravação) 

F: Né? então eu acho que o fator financeiro pesa (est) em as pessoas irem ao teatro. E com a coisa da televisão, as 

pessoas buscam muito o teatro – eles querem vê no teatro quem eles vêem na televisão (est). Né? então isso 

esvazia um pouco alguns bons espetáculos que tem que não têm tantos atores que tão na mídia.  

PEUL CENSO 2000 T24 ADR 

F: (riso f) Mais uma vez. 

E: (riso e) Cê tem sempre esse problema? 

F: A gente tem porque... eh... cê tem que vir trabalhá de carro (est), não tem como num vir trabalhá de carro. O 

carga e: descarga é do outro lado da rua, a gente num pode usá porque ele tá sempre ocupado com carros 
estacionados. Já reclamei na CET-Rio, aí eles até me tiraram a multa que eu tinha (est), né? porque eu solicitei o 

carga e: descarga pra podê usá pra loja e no entanto ele tá sempre ocupado, aí eles querem multá o meu carro 

porque eu tô no lugar errado e o que eu posso usá num me permitem usá. (est) Né? então sempre tenho dor de 

cabeça por causa disso. 
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E: Se você fosse eh... do governo, o que que você faria pra melhorá isso? 

F: Eu acho que é uma coisa- eu acho assim educação é fundamental, né? educação é a base de tudo. E você não 



 
 

 
 

consegue eh... eh... mudá- eu acho muito difícil você mudá um adulto <de...>- depois de tudo que ele já sofreu, de 

todas as injustiças. Mas ainda assim, eu acho que ele tem cura. Mas eu acho que tinha que começá pelas crianças 

e os adolescentes, porque esses adolescentes de hoje, treze quatorze anos, já tão com filhos (est). Então se fizesse 

um trabalho de recolhimento deles – mas num é pra botá nesses lugares que eles colocam, onde eles sofrem mais 

violência, onde eles não aprendem nada, onde eles ficam confinados – eu acho que tinha que tê do lado 

educacional – eh...locais onde eles pudessem estudá, tê alimentação, tê... instrução mesmo, tê diversão (est). 

Eh...pra eles se sentirem cidadãos. Não adianta pegá (um uma) um ... um adolescente e colocá ele num lugar onde 

ele num vai tê <aju...>- onde os valores dele vão sê mais diminuídos ainda, onde o que vai ficá forte nele é a 

certeza da impunidade, da violência, onde esses valores muitas vezes são aumentados. É o que a gente vê nas 

declarações deles. “Ah, eu sofri violência, eu tive no instituto num sei aonde... sofri violência. Lá os próprios 

guardas me batiam.” Qué dizê, então existe eh... esse problema que eu acho que é muito sério aqui no- não só no 

Rio como em todos os lugares que você vê meninos de rua, São Paulo, é um grande exemplo. (est) Então eu acho 

que tem que se pegá essas crianças e dá um pouco de amor pra eles, né? (est) através, acho que dessa forma, de 

educação, ou de carinho mesmo, de afeto, pra eles se sentirem importantes, se sentirem pessoas. Porque muitos 

quando têm chance se recuperam. Né? então cê tem que dá essa oportunidade, coisa que a gente não vê. 
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num posso nem me defendê e se ele me dé um tapa, se ele me agredi eu num posso nem me defendê, porque ele é 

menor de idade. 

E: Cê já foi assaltada? 

F: Eu já tive carros roubados. Agora, sê assaltada assim, eu não, até porque eu num ando com nada né? eu num 

ando com jóia, num ando com anel, num ando com relógio, nunca ando com nada... que possa... porque eles têm 

que sê rápidos, né? o assaltante ele tem que pegá e corrê (est). Né? então eu nunca ando com nada, tô sempre de 

short, tênis, de camiseta, nunca tem atrativos pra eles. Acredito que por causa disso. 

E: E como é que foi o roubo do carro? 

F: Foi furto, um foi furto, a gente chegou o carro num tava (est). Isso aqui no Rio. O outro foI: roubaram do meu 

marido, mas aí foi roubo mesmo, foi lá- mas foI: num foi aqui no Rio não. Roubaram ele. Renderam e levaram o 

carro (est).  

E: E armados? 

F: Armados, armados. Mas levaram só o carro, graças a Deus. 
E: É até por isso que você tá se mudando, num é, Adriana? 

F: É, porque eu cansei da coação, né? eu quero í pra um lugar onde eu tenha- eu sei que a gente tá sujeito à 

violência em qualquer lugar, não me iludo com relação a isso, acho que  violência existe em qualquer lugar. Só 

que onde eu nasci, onde eu fui criada, o lugar que eu aprendi a amá hoje em dia num dá mais (est), né? a gente se 

sente completamente acuado.(caminhão passando) Eh... sabe, cheguei, a gente comprou um carro em outubro... 

na semana que a gente comprou o carro, a gente desceu do carro, estacionou, vieram dois meninos pedi dinheiro 

pra gente. E num tínhamos realmente e mesmo que num temos obrigação de dá dinheiro- mesmo que já- não 

temos, você tá incentivando uma coisa errada. No dia seguinte, o carro tava com dois arranhões. Carro preto, dois 

arranhões. Aí passou mais dois dias, deixamos o carro no mesmo lugar, mais dois arranhões. Então cê tá com o 

carro há uma semana, o carro que cê vai pagá- levá três anos pra pagá o carro, cê compra com o maior sacrifício, 

né? cê parcela ele pra podê tê o carro e nem uma semana cê tem o carro ele tá com quatro arranhões do lado, né? 

você não tem certeza de quem foi, mas desconfia de quem foi, até por causa dos olhares, né? até por causa das 

piadinhas que soltam e você num pode fazê nada. (est) E você procura uma autoridade e ela num pode fazê nada. 

Sabe, aqui na loja mesmo. Tentaram entrá aqui na loja umas duas vezes. Chamei a polícia, né? e o policial falou – 

“não, a senhora tem que contratá segurança particular.” Como? uma <peq...>- micro-empresa, que eu tenho 

dificuldade de pagá o imposto, que não se sustenta, vai pagá segurança particular? Isso é obrigação do Estado. A 

gente já paga o imposto pra isso. Né? o imposto que você paga já é pra sua segurança e você num tem. 
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E: Aqui no Rio tem muito cachorro abandonado, né? 

F: Tem. Tem porque assim as <pe...>- muitas pessoas não têm consciência do que é tê um animal. Muita gente 

pega porque é bonitinho. Mas aí quando vem o trabalho cansa. Fica um mês, dois meses, três meses, até um ano, 

um ano e pouco, “ah, cansei, num quero mais não.” Às vezes dão, às vezes abandonam. (est). Né? então- e tem 

pessoas que... a <con...>- eu acho que é da consciência mesmo, né? que eu acho que todo ser vivo num qué, num 

pode, num tenha. 
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ele tava pendurado no ar e puxando e não largava aquela folha. Falei: - “caramba, isso preso em alguém isso 

mata. Isso mata uma pessoa, uma criança, um adulto, o que for, ele mata. Então eu acho que tinha que as pessoas 



 
 

 
 

tinham que tê essa consciência e não – “ah, o bicho mordeu, prende o bicho, sacrifica o bicho.” Ele tá ali, ele não 

sabe, é o- foi o que ensinaram pra ele, ele aprendeu aquilo. Então se o- se as responsabilidades fossem dadas a 

quem é de direito, eu acho que ia melhorá. 

PEUL CENSO 2000 T24 ADR 

E: Os atores eles têm que fazê (um) um trabalho de impostação vocal? 

F: É bom, né? que se faça (est). É bom que se faça porque a gente adquire muitos vícios ao longo dos anos, da 

vida mesmo, né? a gente respira errado, a gente fala errado... aí quando a gente passa a usá muito a voz, se você 

não fizé um bom trabalho de voz, você pode tê problemas, como o Sílvio Santos teve, né (est), que ele fala muito, 

né? falava muito nos programas dele, na vida dele e sem nenhum preparo, então a pessoa que usa muito a voz pra 

trabalhá, ela deveria fazê um trabalho pra se protegê, né? pra ela usá corretamente pra não vir a tê problemas. 
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E: E você acha que os jornais no Brasil são um pouco parciais? 

F: (vozes ao fundo) Às vezes, sim o Bóris Casoy eu acho insuportável. As pessoas falam, tem gente que adora 

ele, botam ele lá em cima, mas eu acho- eu não gosto da forma como ele apresenta o jornal. Eu vejo <rara...>- 

nem vejo sempre não (est), de vez em quando passo e vejo e eu não gosto não da forma que ele apresenta. 
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F: Eu acho que teve uma época- assim: a minha geração que já tem filhos tá educando os filhos mais ou menos  

como assim nós fomos educados, eu acho isso. Eu acho que a geração que é mais velha do que eu um pouco, que 

tem uns quarenta anos, uns quarenta e poucos anos, ... que tem filho de vinte anos, eu acho que essa geração não 

soube educá os seus filhos porque foi uma geração da época da... libertação, da liberdade sexual. Tinha os  

hippies, né? então paz e amor, tudo pode. Então eles criaram muito os filhos dessa forma. E você hoje vê uma 

coisa que antigamente a gente num via: jovens de classe média, jovens ricos, de vinte 
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E: E além dos jornais, o que que cê acha da qualidade da televisão? 

F: Muito ruim, muito ruim, tanto que eu fiz tevê por assinatura que num dá pra assisti não. O que eu acho que tem 

excelente são as minisséries da rede Globo que são imbatíveis... Algumas novelas eu acho que eles fazem como 

ninguém... Jornais eu gosto, só. Só, porque, programas igual- mesmo, que era bom, que antigamente a gente via,  

que tinha musicais, num 

PEUL RECONTACTADOS R03 FAT 

E: E os dois... você disse que ele voltou a Portugal, mas os dois já tiveram oportunidade de voltar? 

F: Ele já voltou umas duas ou três vezes, mas ela num quis, ela num quis. A primeira vez ela não foi (“também”) 

por questão financeira, né? Ele foi resolvê um problema de família, eles pegaram o dinheiro da... da passagem, 

(“dividiram”) entre as pessoas interessadas, (“era”) um problema de herança e ele foi representando. E ela... – 

acho que o (“papai”) foi duas vezes – ela não quis i. 
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I: É, eu também! 

F: Então nós resolvemos fazê uma festa surpresa prá ele, já que ele num quis festa na escola e nós combinamos, 

como eu trabalho perto do McDonald’s da Tijuca, eu fui pro McDonald’s, peguei um espaçozinho pequenininho e 

fiquei esperano todo mundo chegá e o Lu(“cas”)... todo mundo sabia que ia lanchá no McDonald’s, menos o 

Lucas, quando ele se deparou na rua, né? na Barão de Mesquita rumo ao McDonald’s (imitando o f ilho) “Papai,  

onde nós vamos?”, aí a galera toda, só menino, né? ( imitando os meninos) “Vamos para o McDonald’s 

<com...>!” – menina, o McDonald’s veio abaixo, num sabia onde eu metia a minha cara (imitando os meninos) “ 

Êêêêê...!”, aí chegaram, aí senta todo mundo, aí eu fui, peguei um lanche prá cada um, né? aí eles começaram 

(imitando os meninos) “ Eu num quero isso! Eu só quero aquilo!”, aí anota 

PEUL RECONTACTADOS R04 FAT 

E: E mesmo assim ainda tem energia, né?  

F: (“E ainda tem”)... Você vê, né? E eu saio de um trabalho, né? de uma escola [às]... às... é... meio-dia e trinta e 

na outra uma hora. Então eu tenho que entrá num ônibus, saí e entrá numa sala de aula de novo. Qué dizê, eles  

num têm assim aquela coisa de bairro, né? lazer no bairro, a gente não tem. (est) Porque sábado a gente, 

geralmente, eles vão prá um futebol. Eu acompanho, tem uma festa, um aniversário ou de um aluno meu, ou da 

turma do Lucas, ou da turma do Matheus, né? Cê vê então [a]...[a]... a nossa programação geralmente é essa, é um 

cinema, é um teatro. Aqui, infelizmente, não tem isso, não tem cinema, não tem teatro, (tem da Gama Filho)..., 

eles abriram um espaço cultural, mas a gente ainda não visitou. 
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F: Mas eu acho que a primeira... o primeiro empreendimento ia sê na melhora, né? assim, de casa e ia prá onde eu 

sempre gostaria de i. Não sei se as crianças me acompanhariam, então teria que esperá o momento  

E:[Fala onde é e eu...]  

F: de eu ajudá o pessoal do interiorzão mesmo, sabe? Ah, pegá minha barquinha agora... no outro dia eu tava 

vendo uma reportagem na televisão, puxa, que bacana, o pessoal com hospital móvel, assim... Viu na televisão?  



 
 

 
 

E: Vi.  

F: Gente, por que que eles copiaram o meu sonho? Num esperaram eu chegá lá! Sabe?  

I: [Mãe, eu vi a prima da Vanessa.] 

F: (respondendo ao filho) – Viu a prima da Vanessa?  

I: [É... ali na Xuxa. O nome é... dela... da prima da Vanessa é Fernanda.]   

F: (respondendo ao filho) – Ah, agora eu posso continuá a minha entrevista? Cê tá cortano o pique da minha 

entrevista. –. Mas, sabe? Eu fiquei, olha, eu fiquei desolada e (“pô”), te roubou, (inint), ELES roubaram meu 

pensamento, mas que bom que roubaram, né? Eu acho... 

E: Essas iniciativas são sempre... 
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a amiga dela tava no McDonald’s cum a menina, entrou na fila prá pagá o sorvete depois do lanche, a filha tá lá,  

ele tá olhando prá filha, quando ela foi pagá, que olhou, tem uma senhora saindo cum a filha, aí ela voou em cima 

da senhora, nisso tinha um homem atrás armado, falou assim (imitando o homem) “Nós vamos levá a sua filha,  

daqui há quinze dias estaremos cum ela aqui no mesmo lugar, se a senhora abrí a boca, ela está armada, dá um 

tiro na cabeça da sua filha e eu dou um na senhora.” – a mulher desmaiou, quando acordou, aquela confusão, 

(imitando a mãe) “Minha f ilha! Minha f ilha!” – já tinham levado a menina, o pai, graças a Deus, tinha situação,  

botou uma pessoa dia e noite na porta do McDonald’s, né? segurança, até que chegaram um dia cum a criança, 

quinze dias depois, criança pequena e quando ela foi abraçá a f ilha... prenderam o rapaz, o rapaz (imitando o 

rapaz) “Não, eu tava passando na rua, pediram prá eu entregá essa criança aqui!”, o rapaz tá detido. Diz que 

quando a mãe foi abraçá a filha (imitando a menina) “Ai, dodói!”, a menina tinha sido operada, extraíram um rim.  
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E: Assume que era paparicada? 

F: Ah, eu assumo. LÓGICO! Numa família de cinco pessoas, é... dois rapazes e um neném, lógico que eu fui 

paparicada, né? Nasci, meu irmão do meio tinha treze anos, o mais velho tinha quase quinze e minha mãe 

quarenta e dois anos, meu pai trinta e oito, meu pai é mais novo que minha mãe quatro anos. Eu era o bebezão da 

casa, né? mas na família humilde não é aquele paparico de DAR tudo, é aquele paparico de atenção no caso. E 

também quando (inint) na rua, vinham comigo, sabe? Na beirinha da calçada, eu tinha um cachorrinho – é estória 

de pobre, né? estória de pobre é uma maravilha – tinha um cachorrinho que ficava do lado tomando conta. Aí, 
mais tarde eles compraram um carrinho prá mim, né? então eu ia no carrinho e o cachorro ficava amarrado num 

barbantinho do lado (riso F), então ninguém podia chegá perto do carrinho, o cachorro (imitando cachorro) e 

tinha muito pequinês, né? (“prá dar banho era uma coisa”), era um fedor danado – e tomava conta, né? Isso eles 

contam, né? E naquela época surgiu – naquela época não, eu já tinha (“cinco”) anos – surgiu aquela revista 

Recreio, não é do seu tempo, não, então eu tinha paixão por aquela revista. Eu ainda não lia, mas era uma revista, 

assim, da época, muito atraente prá criança, né? colorida. Olha, o meu irmão do meio, né? o que eu tenho, assim, 

mais contato com ele era meio... bem paizão. Ele trazia a revista pra mim quando recebia o salário dele – eles  

sempre trabalharam, assim, desde muito cedo − era um barato! Aí eu esperava chegá o outro mês (“prá ele trazer 

aquela revista prá mim) e assim eu fui crescendo.  
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. MUITO, MUITO, MUITO mesmo. (“aí chegou”), numa determinada época da vida dele, ele fez uma aposta, 

né? com amigos, né? dessa casa de jogo (“e tudo que tem nessa casa de jogo é jogo) e ele perdeu essa aposta com 

um de... papo de futebol e ele parou de fumá durante quatro anos. Eu acho isso o máximo, não é? Como é que 

uma pessoa, (“um ser humano”), consegue, numa aposta, parar de fumar quatro anos. Depois, mais tarde, acabou 

– Como é que se diz? – o efeito da aposta é... ele voltou a fumá, aí (inint), (“como quem diz”) – Pôxa, (“o senhor 

conseguiu botá isso três anos num canto”). 
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E: O senhor nota alguma diferença...entre o sotaque nordesti:no... 

F: É.. existe (hes) não só [na] [na] [na] na maneira de falar como na... determinadas palavras que eles usam, eles 

têm o hábito de usar lá, nós não usamos aqui, né? 
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E: Alguma coisa que cê se lembre, assim uma coisa... (ruído) 

F: É...nós aqui temos um hábito de dizer: não jogue, lá eles dizem: não rume [ Ah! Não rume ] É...(hes) tem um 

sentido também, né? [ É, não rume, né? (E falando rindo)] esse é um exemplo que me veio logo na cabeça, 

existem vários outros, né? Mas (est) que: (ruído) por fazer parte daquela região, né?  é: não só o Aracaju como em 

todo o Nordeste existe em cada região...existe... um tipo de linguagem, um tipo de fala, né? 

PEUL CENSO 2000 T31 TAD 
E: Característica, né? 



 
 

 
 

F: Bem... né?... (est) e já Salvador já é uma coisa (ruído) mais: arrasta:da [ O jeito baiano, né? (E falando r indo)] 

eles procuram imitar muito o carioca na maneira de falar, né? (est)  mas já se diferencia um pouco no: Nordeste... 

Nordeste que eu digo mais pra cima, né? (est) tipo Paraíba, o sotaque paraíba é uma coisa assim... muito 

carregada [ É bem forte, né?] É...exemplos eu num sei, eu até... porque minha mãe também pelo tempo que ele já 

tá aqui ela até já tá mais [Ah, também tá perdendo o sotaque] ela fala mais carioquês do que outra coisa ( riso E), 

mas aquele... jeitinho, aquele jeitinho (fala com sotaque nordestino) (est) é que não perde. 
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que eu não sei o se passa na cabeça dele (tosse f), ele acha que... equipá a polícia ele tá fazendo uma 

coisa...comprá automóvel, comprô... todo bem, você pode até fazê ... eu acho até bom isso, né? que a nossa 

polícia é uma polícia muito carente de equipamento, má num adianta você dá um computador na mão de uma 

pessoa se ela num sabê operá. [É verdade] E por outro lado a nossa polícia é composta de pessoas 

semI:analfabetas, (est) agora que eles tão mudando a mentalidade pra colocar policiais, no mínimo, com 2º grau, 

no mínimo, agora, mas (hes) quem manda na polícia são os antigos, quem entra agora tem que entrá no esquema, 

que senão, entendeu? Então fica aquele bando [de] 
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E: É:... até...agumas ONGs, quando a gente vê [que] que tem algumas ONGs que colocam informática, mas isso é 

muito difícil...acho que tem na Rocinha, né?...um centro desse tipo, mas só, né? quando eu vi, eu falei: tá 

brincando, né? [Pois é] informática...gente...quê isso?  né?...via Internet... é até uma afronta, né?...a  polulação.  

F: Eu acho que o governo deveria se empenhar um pouco mais, em vez de fazê  determinadas obras, por exemplo: 

levarem metrô pra Niterói, que eu acho uma coisa desnecessário... é útil ná num é necessário no momento, pelo 

menos o momento que o pais atravessa, que o estado atravessa de... franca violência cada vez mais  

crescente...deveria investir mais em educação que em transporte, embora o transporte 
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F: Muito...o cara pra num morrê ele se vende, sabe que lidá com criminoso é... 

E: Num é a toa que aparece arma dentro [do] do presídio, num é a toa que aparece, as coisas não se materializam 

assim de repente, né? Claro, tem uma participação de fora. 

F: Eles sabem se não participá dança, assim é a polícia... assim é o DESIPE... assim são os parlamentares (est)... 

assim é o nosso governo...é favor em troca de favor, o cara quando qué votá uma..., fugindo um pouco ao assunto, 

mas que também, né?faz parte 
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E: É...vocês estão lidando com a realidade, né? vocês vêem na propaganda uma <propagan> na televisão uma 

promessa que vocês sabem que é mentira. 

F: Inclusive eles tiveram aqui... tal...num apareceram nunca mais. Eu (inint) Então a discrença parte deles mesmo 

que incentiva a discrença na nossa população, (est) eles partem pra fazê coisa que num tavam nos planos, ou 

mudou tudo, ou a verba num deu, entendeu?   então eu noto essa descrença principalmente onde eu moro, agora 

nas outras áreas... zona sul é outro caso, zona oeste é outro caso...eu tô no meio da coisa. 
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E: E o senhô acha que hoje tem alguma político [no] no Brasil...<um> uma pessoa...(hes) qué dizê...partido 

político a gente...eu acho que a gente num tem, até o PT tá super dividido, né? [Não] que era um partido forte 

num tá mais. 

F: Não... O Brasil num tem nenhum político todos... os melhores já morreram [Já morreram,  né?] já, ou foram 

assassinados (est) (inint), por ser tão bom foram assassinados, que aqui se mata também, né? [Ah, é...] nos 

Estados Unidos se mata presidente e aqui também. Infelizmente, eles fazem isso de uma maneira muito...vô 

dizê... sei lá...camuflada, mas acontece também. Terrorismo aqui existe, é que ninguém percebe, mas existe (est) 

num sei como é que o Collor tá vivo... 
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E: O senhô acha...o senhô viu alguma diferença nas cidades...do Nordeste e aqui [do] do Rio ? 

F: Se eu vi diferença ? Nossa ! e como ! 

E: É ? Mas como ? É...lá é...(hes) a diferença positiva, negativa... 

F: Muito positiva. (tosse f) Sim, porque o Brasil, veja bem, ele começou a ser migrado por baixo... apesar de ter 

sido descoberto lá em cima (est)... os povos de inteligência e com dinheiro começaram a ví por baixo, né? Sul... 

Rio Grande do Sul [Ah...a imigração do Sul, é verdade], né? Santa Catarina é ...quase que um estado de primeiro 

mundo, Paraná num fica atrás, Rio Grande do Sul...então...é:...isso não que eu tenha ido vê (est), mas...[Não, mas 

[é] [é] é sabido, né? a gente vê no jornal, na televisão]...num é verdade? [É...é ]eles estão muito evoluídos, então 

numa coisa a diferença é grande, tanto quE: do Norte para o Nordeste... já é uma coisa mais: ...cópia do que eles  

virão em algum lugar, num é mesmo ? A prefeitura faz o <ser>...não eu vi isso em algum lugar... fazê lá 
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E: Quando [eu] eu tava na portaria, ele (referindo-se ao guarda de segurança) perguntô se eu era vendedora, eu 



 
 

 
 

falei que vinha pro almoxarifado ...é... vocês compram alguma coisa aqui ? 

F: A seção de compras é lá na sede. 

E: Ah...porque... 

F: Nós recebemos o que eles compram. 

E: [É] ...é...como eu sempre via os caminhões chegando, né?... 
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deslealmente pelas outras. 

E: É, eu ainda não tinha pensado nisso. 

F: Empresas essas, que usam o correio pra entregá a encomenda deles, (riso e) veja bem como é que funciona a 

coisa...não...o cara põe a encomendinha dele aqui (bata na mesa)...o cara...í, meu Deus!   põe no correio lá que 

eles entregam. (tosse f) Eles são desleais, (est) pegam uma falha nossa: Eh!, o cara vai põe um pezinho de jornal 

lá no rodapé do jornal: (est) estraviô, o outro vai [pro] pro rádio: pô num chegô minha carta. [É, é verdade] mas 

tudo isso tem um poquinho de interesse, mas funciona (bate na mesa), o cartero todo dia passa na minha rua dexa 

minha cartinha, entendeu? encomendas que mandam chegam, que eu sei que chegam, o processo é muito 

interessante, (est) num tem como num chegá, desde que cê põe uma caxinha desse tamanhinho (mostra o tamanho 

com as mãos) a [um]...uma televisão de vinte e nove 
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E: Ele não assustô o senhô, isso é muito bom... 

F: Cê aperta aqui, faz ali, num sei que...aí eu não satisfeito começei...como é que esse negócio deve funcioná ? aí 

olhava por trás, ali, não o monitor, né? (est) mas por dentro (est) (“me chamava”) uma curiosidade, eu sempre fui 

muito curio:so, entendê placa, o que que essa pla faz ? cada placa tem seu processador, agora não, é um 

processador pra tudo, né? (bate as mãos) (est) tem um tal do PENTIUM III, são uns processadores do tamanho do 

teu radinho aí (aponta para o gravador), então, não existe mais plaquinhas, é tudo uma placa-mãe com um 

processador desse tamanho (mostra, com as mãos, o tamanho), eles fazem isso, eu acho isso fantást ico, a 

evolução da informática tá sendo assim...e aqui no Brasil, principalmente, lá fora a coisa já tá a mil anos a frente, 
(est) agora, aqui no Brasil a evolução tá dum dia pro outro, e eu procuro sempre acompanhá. 
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eu num quero ficá (inint)  e buscando porque eu começo a fazê mosaico tenho que pará pra eles chegarem aquela 

coisa super atraente né? (risos e) cê chega pra botá cola num pedacinho... 

E: [12- É] [13- É]  

F: Aí ela ficou meio assim, eu falei “olha isso é pra minha cabeça” porque se não eu vou batê pino de novo, eu 

me conheço” aí, organizou-se desse jeito aí pegou...começou a ficá bom, agora então ficou melhor, qué dizê eu 

sinto falta deles, sinto um pouquinho de culpa 
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E: É lindo 

F: É 

E: Mas como é que faz? Assim, mais ou menos você... 

F: <Voc...>, qué dizê, eu fiz um curso, uma menina deu a maior sorte porque no meu prédio tinham anunciado lá 
um menino que ia fazê esse curso, nunca tinha sentido vontade de fazê, e ela mora em Recife, veio ao Rio pro 

casamento do irmão, aí como ela ia ficá duas semanas meio que à toa ela fez o curso, então ela fez um cursinho 

de duas semanas, todo fechadinho, então ela ensinou todas as técnicas. Basicamente é assim: você quebra o 

azulejo, faz a forma que você qué e você trabalha com ele, você cola ele na peça, depois você rejunta aí dá pra 

você fazê tudo eu faço 
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F: Mas eu num sei eu acho que a gente acaba que a gente adota meio que os namorados os amigos do namorado 

[21- cê num sente não, não é? ] 

E: [21- Ah, sempre acontece isso. É]  

F: Então, qué dizê, até tem, mas eu acho que as mulheres são mais abertas, então a gente consegue se entrosá 

(hes) melhor e eles fazem um pouco de né?, eles fazem um pouco [de]..[de]...de dureza, né?, então acho que é por 

isso, e esses amigos todos, tem até uma 
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você dorme oito horas,  passa oito no trabalho, o resto indo e vindo, eu tenho facilidade, sempre tive um 
relacionamento bom. 

E: E aqui: já... 

F: Já, [eu]...eu trabalho...Tô aqui desde o dia primeiro só e eles são um ambiente bastante cordial aonde eu vi, são 

quatro caras, bastante, bastante receptivos, sabe? foi num sei se pra cá porque eu num: (referindo-se a um setor à 

esquerda) acho talvez nem sejam... pra lá é um lugar excelente 
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E:       E aqui você tá fazendo o quê? esse trabalho? 



 
 

 
 

F: Esse trabalho aqui é o seguinte: a CEDAE tem um acompanhamento nas favelas e comnidades mais pobres de 

levá água [e]...e <planej...> e fazê a rede de esgoto. Então esse trabalho é feito pelo ProCNA que é colado à 

CEDAE, qué dizê, um recebe  pela CEDAE, eh, é um serviço terceirizado, o serviço é isso é de: as comunidades 

que não têm água, seria canalizá a água pra lá e fazê a rede de esgoto então o acompanhamento que eu vou 

trabalhá aqui é da parte conhecida disso por isso eu f ico aqui agora esse ano ainda num tinha a ordem de verba 

então agora eles tão terminando agora vai começá a obra nova, então o que vou fazê lá é um acompanhamento 

financeiro disso, a gente tira você eh ganhá das situações você isso e aquilo aí depois  disso tudo a gente diz que a 

parte de pagamento deles vai sê aqui e paralelo a isso existe um trabalho que é feito na parte social que é de 

ensino às pessoas também que como você usa esse benefício que eles num têm isso, ainda num, né? tem gente 

que num tem água encanada há milênios então quando chove abre aqueles bueiros e estraga tudo de novo, então 

tem uma parte de ação, eu num trabalho 
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E: Ah, o ProCNA é um projeto da CEDAE. 

F: É. O nome até vai sê trocado porque o ProCNA, na realidade, esse essa sigla já existe alguma coisa da área 

federal que eu não sei o que que é, que faz um trabalho semelhante num sei onde, então esse nome vai sê mudado 

mas o trabalho é esse a diferença é a água e tem as outras comunidades e paralelamente e (inint) economizarem, 

num desperdiçarem, né?, por acaba que é uma coisa que custa um dinheirão e se num tem volta (acaba o primeiro 

lado da fita) 
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eu vou tirá o arrozinho formadinho aí vou botá uma florzinha” aí eu começo a ouvi o papo lá dentro, eu digo num 

vou tirá é nada (risos e) então vai direitinho e tudo mas sem enfeitinho porque também num dá. 

E: É... Eh você costuma reciclá lixo? 

F: Não, qué dizê, eu sei, eu boto separado mas que lá no prédio eles têm assim eu separo garrafa, esses negócios, 

boto num saco separado de lixo comum mas  

PEUL CENSO 2000 T32 EUC 

E: É. Você: já passou por alguma situação de perigo? Eh: assalto... 

F: Já, já fui assaltada uma vez quando eu morava na Usina, saltando do carro dois caras a gente num tinha 

garagem a gente tava aproveitando de repente eles surgiram assim da do meio fio (hes) foi (hes) foi uma sensação 

muito ruim. Esse ano, saindo com as minhas jóias aqui eu e minha f ilha procurando estacionamento, qualquer 

lugar que a gente ia a gente tirava tudo dela, voltava todo mundo do Reveillon que a gente foi uma vez e aí na 

volta ela  pequenininha ainda morta de sono ela tirava as coisas botava num saquinho pra me dá ela se encostava 

no carro tirando as coisas, ficou traumatizada ANOS, um medo pavoroso é, que você eu num me dei conta na 

hora que era assalto na hora que eles tavam tão drogados eu achei que eles fossem matá a gente por matá sabe, aí 

o medo foi esse. [30- Quando eu me toquei]. É, eles estavam estranhíssimos, quando eu me toquei era assalto eu 

fiquei mais tranqüila tanto que quando eles correram aí eu já tava inteiramente sabe? tinha caído em mim, aí eu 

falei “joga os meus documentos fora” foi sim, eu tava tão assim na hora que tudo que o meu marido fazia eu fazia 

sem eles pedirem “me dá o relógio” ele dava o dele eu dava o meu, sabe eu tava igual um robô aí quando eu me 

toquei que era um assalto aí eu falei “joga, joga a minha carteira” aí eu já tava normal mas o MEDO na hora 

[foi]...foi de morrê de graça, é um medo horroroso, é uma sensação horrorosa, eu tenho muito medo dali.  
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E: E você acha...Porque tem o problema penitenciário né?, e então o que que você faria se você estivesse numa 

posição, cê acha... 

F: Olha eu acho que começa tudo por um problema de distribuição de renda que eu acho um absurdo nesse país 

eu acho que enquanto as pessoas forem miseráveis do jeito que são a tendência é a violência cada vez maior,  eu 

acho que por melhor que você possa sê tem uma hora que dá um desespero tamanho, sabe eu num acho que eles 

são maus porque querem ser maus, são ladrões, eu acho que eles são levados a isso, aí se eles são pegos e são 

colocados num regime penitenciário como é o nosso é evidente que eles saem piores, demora que eles entendam 

então nós somos...Eu acho que a coisa tem que vir de antes, tem que ter oportunidade de sê gente, né? a miséria é 

uma coisa absurda, cê vê a minha empregada ela mora em Queimados dentro do Rio de Janeiro, teve agora um 

barraquinho 
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E: Mas eh...você [31- vê alguma solução assim?] 

F: [31- É claro que não] Eu num sei, se alguma coisa assim de cada família ajudá [uma]...uma família de pessoas 

mais carentes até que eles pudessem melhorá, num sei, é complicado. Eu acho que de repente era isso se as 

pessoas pudessem, sei lá, cada um apadrinhá uma pessoa simples ou ajudá um pouquinho, eu acho que a 

educação tinha que melhorá nesse país, com creches pra essas pessoas deixarem os filhos pra trabalhá. 

E: E o que que você achou da tentativa dos CIEPS? 

F: Olha a idéia, em tese, eu acho maravilhoso só que eu acho que na prática num funcionou, eu era do Estado 

nessa época, eu era do município, eles criaram uma rede pra...Eu acho que o que tinha que tê sido: aproveitá a 



 
 

 
 

rede de ensino que havia nos cursos 
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E: Que a história que eu sei é que tem o Marco Nanini com três filhas (inint [33- num soube que como é que 

continuou] 

F: [ É e [ele]...[ele]...ele]Aí ele foi...Tem o nome dele de criação que é o: Cláudio Marzo que faz o que fazia ele 

há séculos atrás eles tiveram uma briga ele parece que levou um tombo perdeu a memória e f icou vinte anos em 

coma ele voltou de novo à vida mas e depois por (boceja) por uma sorte assim, ele foi internado na clínica como 

se tivesse maluco e depois acham que ele é ele  porque até pouco ele perdeu inteiramente a memória e ele lembra 

de tudo o que aconteceu então ele agora tá tentando prová que tudo o que 
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F: Acho um absurdo. 

E: E porque que você acha que tá que aconteceu essa banalização na televisão? 

F: Eu acho que tudo decorre do poder aquisitivo das pessoas, eu acho que tudo. As pessoas quando não têm não 

têm condição de vê coisas melhores, num sabem escolhê. Eu acho que se você pegá uma criança e levá pra vê 

boas coisas e coisas ruins uma hora ela vai fazê um processo de seleção e eu acho que as pessoas num têm acesso, 

num conseguem i a um cinema, minha empregada acho que num vai ao cinema desde que tem dez anos de idade 

então elas num conseguem vê coisas boas e coisas ruins pra selecioná; eu acho que acaba que só vê coisa ruim e 

acaba gostando, eu acho que não apura o gosto. Eu acho que 

PEUL CENSO 2000 T32 EUC 

E: Então só assiste o que tá lá. 

F: Só assiste o que tá lá. Você vê os programas melhores, qué dizê a Globo eu acho [que]...que ainda não definiu 

o que ela qué, que eu acho que agora ela num sabe a quem ela qué atendê, então ela mistura serviços de classe A 

com B com C com D, qué dizê, eu acho que ela tinha a  obrigação de, ela, uma das mais fortes, de subi com as 

pessoas e não descê o nível das pessoas, eu acho que eles querem brigá pela audiência, num tão preocupados com 

isso, então cada vez assim, faz programas sérios, inteessantes, quando cê faz um já tá 
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E: E: você concorda ou discorda das privatizações? 

F: Olha esse papo é pertinho do meu bolso... (fala rindo) do jeito que foram feitas eu num concordo não, num 

concordo porque cê querê entregá o patrimônio da gente acho <beste...>- as coisas básicas, não concordo, sabe a 

mesma coisa de meio de comunicação a Petroquímicas, só que agora, depois que a INTERBRAS acabou, essa 

coisa me incomoda tanto que eu quero mais que o circo peque fogo, mas isso é uma coisa pessoal,  eu acho que eu 

penso socialmente, eu num concordo, do jeito que foram feitas eu num concordo, foi um custo enorme, custou ao 

país um dinheirão, entendeu? o meu marido era do BANERJ, no BANERJ eles tiveram empréstimos de três 

bilhões pra custá o débito (inint) teve um (inint) de trezentos e trinta [mil]...mil trezentos e trinta mil dólares, 

pagou em 
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E: Mas você acha que: é importante  

F: Eu acho que tudo tinha que sê (inint) tinha que sê variado, na empresa que eu trabalhava eu tenho consciência 

de que ela tinha o triplo de pessoas que ela necessitava, entende? e seria o cúmulo dizê que não, como eu acho 

que a PETROBRAS também tem, não sei se o triplo mas, eu tinha um contato [muito]...muito próximo com 

(inint) comercial de lá que a minha assessoria tinha muito a vê e eu cansei de i prá reunião e eu via pessoas assim 

passá o dia assim, tipo: tirava o Telex da máquina, dava entrada e botava num numa pastinha de forward, isso eu 

cansei de vê, isso muito perto de mim, então eu num sei eu acho que tudo tinha que sê: [mais]...mais enxuto sabe? 

a cabeça tinha que sê trabalhá com o poder público como se trabalha prá uma empresa privada, as pessoas são 

necessárias, só que aí tem uma série [de]...[de]...[de]...de contingências, é de interesses políticos que não seriam, 

enfim, então por isso é que acaba esse (inint) novos porque a pessoa que é capacitada nessas empresas todas 

sofrem mais que a coisa de perto (inint) porque tem gente demais prá pouca coisa é realmente desnecessário, 

assim eu acho que poderia, por exemplo a INTERBRAS eu acho que ela tinha que tê sido saneada, mas acontece 

que se fosse fazê isso num ia ficá exatamente os que, na minha opinião, tinham que sai, entendeu? porque eram 

[os]...os apadrinhados, os protegidos, então acaba que o processo...de limpeza ainda num aconteceu e aí as coisas 

vão se acabando, mas essa economia que a gente tá  realmente sou ruim de Economia, num sei <na...> num sei 

nem se eles entendem também acho que tão perdido tá, é um absurdo.  
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E: [35- Mas (inint)] Até mesmo porque se privatizá demais, a gente passa a sê dominado [36- também] 

F: [36- Exatamente] Eu acho que vai <acos...>...Esses pontos-chave num podem sê entregues na mão de 

ninguém, já foram num é?, já foram. Como por exemplo a TELERJ por exemplo, o que se gastou de dinheiro pra 

adequá a TELERJ pra vendê ela por um preço também indecente, né?  

PEUL CENSO 2000 T32 EUC 

E: Eu vi outro dia. 



 
 

 
 

F: Cê viu a estátua? (risos e) Me dá até vergonha porque parece que eu fui pra lá por causa daquilo, eu falo, gente, 

eu sou subemergente eu num sou emergente (risos e) mas eu acho que isso é normal, isso é um processo que 

acontece, só num pode é ser [sê]...sê anti natural como iria... eles falam inglês, eu acho engraçado, agora eu num 

gosto de americano por princípio eu num me amarro, entendeu? eu acho que a gente tem que admiti que eles  

realmente são uma potência já pensam em tudo, esse ano agora eu fiquei impressionada com a praticidade o que 

você PENSA eles já tem, até dá raiva, você é obrigado a admiti, mas eu não gosto deles como povo, eu acho que 

eu num gosto, mas não sai o meu ídolo, entende? agora num me incomoda as palavras chegarem como 

chegam...Podem chegá em inglês, lá o que seja, o que eu acho ridículo é isso virá um 
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E: E: o que que você acha dessa...Da educação que as crianças tão começando a tê, a..o tipo atividade que elas  

tão... 

F: Olha eu tenho contato agora com a escola, qué dizê, agora eu saí dessa área de educação cedo, eu acho que 

esse processo começou a enfraquecê quando várias escolas tiveram o direito de formá professores, eu antes 

lembro que a gente tinha um ensino ultra rigoroso, ultra aprimorado né? e de repente por interesses políticos 

vários colégios começaram a tê direito a formá professores e acho que começou a ficá ruim a partir daí, eu achei 

que ficou ruim há muito tempo mas eu já não tava ligada à área pedagógica eu tava na área de finanças, agora que 

eu tenho contato é com a escola dos meus netos e essa, por um acaso é excelente. Tem. Centro de espaço 

integrado, lá na Barra. É um trabalho cuidadosíssimo. Ontem tava vendo uma festa lá do chocolate, e ela gostava 

muito, a minha filha gostava, mas essa, essa é [uma]...uma coisa o trabalho deles, <cuidados...> ano passado teve 

uma semana de artes eu tô vendo um negócio lá em casa com a Bruna ela falou assim “ É a Mona Lisa, vó?” eu 

falei “eu num acredito!” ela começou a falá uma porção de coisa que eles tinham visto tinham levado um pintor  

lá, eles viram o cara trabalhá, depois eles fizeram um trabalho, um dia eu tô vindo com o Caio de carro ele disse 

assim pra mim “passei a mão no bezerrinho branco” eu falei “aonde?” ele “na minha escola” eu falei “Caio, num 

viaja, num tinha um ,beze...> “um bezerrinho, vó” (risos e) eu falei “eu num acredito” e tinha, eles...Porque eles 

fazem uns centros de estudo por semana, acho que dura uma semana o centro de interesses né? e tudo num sei se 

é uma semana ou não, o período exato eu num sei, então tudo gira em torno daquilo, então eles levaram realmente 

uma vaquinha, um bezerrinho, eles viram mamá, o trabalho é lindo, eu gosto muito mesmo, você vê o trabalho,  

né? sabe? você vê, o trabalho você sente no dia a dia nas coisas que eles saem falando, por exemplo a festa junina 

é deles, num tem essa coisa de mãe, de pai, de vó, não, é deles, tem um sanfoneiro, eles até podiam colocá uma 

fita tocando mas não, tem um sanfoneiro, tem um grupo assim tocando, as barraquinhas com todas as mesinhas 

pequenininhas do tamanho deles, é um trabalho muito sério. Das outras eu num sei porque eu realmente num 

conheço nem tenho contato.  

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

A Texaco é uma. Mesmo porque é o ramo de atividade dela [que]... [que]... que tem que <fa...> esse negócio... é a 

mesma coisa... eh... empresa de segurança, tem aqueles rapazes fazeno segurança, num sei que, eles ali, eles até 

mandam antes da gente cobra, porque eles têm que tê, até acho que, num sei se é lei ou alguma coisa assim que 

eles têm que tê [uma]... um seguro pro... oferecê um seguro [pro]... para os funcionários, né? por causa do perigo 

[da]... da profissão, né? 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

E: Não? 

F: Não. Porque a empresa até... ela se uniu a uma outra empresa que a sede é em São Paulo e eles vão pra lá, 

então pra alguns funcionários... eh... ah... principalmente os funcionários assim chave, né [não qualquer]... não 

todos, foi oferecido pra, é pra lá... já quando um funcionário é transferido do seu estado, né? e num pode fazê isso 

com todo 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

Então vamo vê se ah fulano tá em tal lugar pra mandá ele embora, e eles ali não, tão de certa forma seguros ali,  

porque a empresa (inint) realmente não tem política de mandá embora, mesmo... até agora que eu queria sê 

mandada embora, ele não vão mandá. Se eu quisé, eu peço demissão, mas eles não tão mandano ainda, só vão 

mandá embora mesmo quando chegá a hora, fô acabá (inint). Agora... eh... eles não são de mandá embora. 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

O seguro é a mesma coisa. Aí tem uma que faz o seguro saúde, que é o conhecido assistência médica, né? e tem a 

outra que faz de vida, seguro de vida. Aí tem uma menina que analisa os sinistros, tem um departamento que 

analisa os sinistros (inint) de saúde e de vida, que é um outro departamento. Só que eles mandam pra gente, no 

caso [de]... de seguro de vida, pra gente vê o capital, que isso eles num têm acesso, porque tem salário. São 

informações, né? sigilosas que não ficam correndo na empresa. 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

Eh... porque ó, eu fui no carnabelô que... é carnaval fora da época, né? Aí eu achei assim, porque eu pensei “Ah,  

lá vou eu pulá, vô me diverti, num vai tê problema, num vai tê briga” e que nada. Teve muita briga, teve muita... 

[eh]... eh... que eles têm muita mania de arrastão, né? como aqui teve uma época com com negócio (inint) na 



 
 

 
 

praia 

[...] 

Acho que pela violência, pelas coisa, né? Você fica com medo de alguém te robá, te passá a perna, de tá 

mentindo, né? lá não. Lá eles são super assim receptivos, tratam todo mundo como se fosse conhecido, são sim... 

qué dizê a grande maioria, né? 

 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

Pra mim meus coleguinhas eram daqui, era desde pequenininha, eram pessoas sinceras, era... num tinha aquele 

motivo ainda [pra]... pra falsas amizade, aquela coisa de usá você. Então realmente você começa a tê a... conhecê 

as [pesso]... pessoas diferentes, inclusive as que você (inint) [eu]... eu quando conhecia alguém, quando era 

menor era... num tinha necessidade de desconfiá, de acreditá, de menti, essas coisas num, (“né”) (“era”)  a nossa 

vidinha ali no colégio, era estudá, era contá o que tava se passano e tudo e acabô. [O que num se]... o que se não 

se gostava, se <escon...> num se falava, mas também num inventava. Já na faculdade não. Na faculdade cê 

começa a vê, porque tem pessoas de mais idade, né? A faculdade por sê particular, pessoas de nível mais alto.  

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

Podia tê feito isso no segundo grau (“e tudo”) mas ali na faculdade tinha que sê considerada mais séria, sabe? Por 

isso que eu acho que esse medo todo desse negócio desse provão aí, porque realmente todo mundo sabe que num 

[tá preparado], entendeu? Eu acho que num tinha nada a vê. Tá certo que vão... vai tê também essa história que: 

ah, mesma coisa é cê vai num CIEE da vida, né? cê vai vê, ó empregos lá tem só pra quem é da UFRJ e só pra é 

da UERJ. Se fô partícula, [nem]... nem adianta i, é porque é restrito pra aquelas pessoas, né? Eu acho que vai 

favorecê essas pessoas? vai. Mas é porque [elas]... elas estudaram mais, entendeu? Realmente tem mais base. 

(inint) Eu acho que tinha que tê feito? Tinha. Se eu fosse faze, acho que eu num ia passá? Num ia, entendeu? Se 

fosse questão de passá, né? de avaliá, essas coisa. Mas é por isso; é o medo. É que sabem [que]... [que]... que a 

<facu...> também qualquer um agora abre a faculdade. Também tá o negócio ficô, virô meio bagunça, né? virô 

comércio. (est) É igual clínica também, né? virô comércio. Então não tão nem aí com a <quanti...> qualidade e 

sim com [a]... a quantidade, né? com o dinhero. 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

F: [Isso.] É a parte mais chata do trabalho, aí fala: “Oi fulano, tudo bem?”. Todo mês é a mesma coisa, a pessoa 

sabe que tem que mandá aquilo até um determinado dia, passa dez dias depois, ninguém me dá sinal de vida... 

porque eles... eh... eles acham que o... porque o seguro de vida aqui no Brasil não é muito bem, assim, difundido, 

né? como o 

 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

E: [Por quê?] é? O que que eles falam? Eu nunca falei com paulista [(inint)]. 

F: [É]. Ih, tudo eles... primeiro eles acham que a gente trabalha de bermuda (risos e) eles pensam assim que a 

gente trabalha assim à vontade. Que a gente vai à praia todos os dias: “E aí, hoje tem praia? num sei que.”. Eles  

pensam que a gente vive na praia, 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

mesma mesma (pronunciou o “s” chiante). É tudo é (chiado), (chiado) é o chiado [que eles... que eles pegam no 

pé, né? [o mi]... [já o]... a gente também tem agora uma sucursal [em]... num é <Salva...> sem sê Salvadô, acho 

que é Recife, acho que é isso, ah, que a gente também acha engraçado a maneira de falá, né? [o]... principalmente 
de Salvadô, né? que: “Oi, é Leni, tudo bem?” (falou bem devagar) aquele jeito, né? A gente também imita eles, 

né? mas eles já num imitam o carioca, eles acham engraçado, né? assim, qué dizê, eles gostam do modo que o 

carioca fala, de outro estado [sem sê o]... sem sê São Paulo. São Paulo faz hora, né? Pra num dizer que... foi uma 

vez eu liguei pra uma empresa, aí eu acho que é a telefonista, né? a pessoa que atendeu lá o telefone, disse assim: 

“Ah, qué fala mais? Eu adoro ouvi carioca falá, num sei que.” assim [pra]... pra mim né? “Ah, você é carioca?” 

[que]... num precisa nem falá que é do Rio, tipo assim, ah, quando eu quero alguma coisa: “Ah, você passa por 

fax, é zero vinte e um, é Rio, zero vinte e um”, aí ela: “Ah, tá, eu sei”. A pessoa sabe <lo...> logo, né? Mineiro 

também, é engraçado mineiro falando e tudo. Mineiro adora o carioca, né? ah, [eles]... eles adoram a maneira que 

a gente fala [e]... [e]... entercâmbio, né? eles querem vi pra cá, qué que a gente vá pra lá, as meninas [da]... da 

sucursal [de]... de Salvadô, as empresas também “Oi, Alexia, num sei que, num sei que.” (falou imitando baiano) 

aquele jeito de falá, né? a gente acaba imitando, né? acaba rindo, né? e tudo. Mas são muito simpático. [O]... [o]... 

paulista realmente é que a gente tem que tê um pouco mais 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

Brinca, faz uma piadinha, o garçom também, num sei que (“é pra botá”), torná [a]... [a]... no caso do taxi a 

viagem mais agradável e [no ta]... [na]... [na]... [na]... no caso do garçom, ah, tem a gorjeta no f inal, né? aquela 

coisa toda. Ah, então é isso que eu acho assim de diferente, né? [o]... [o]... o de Curitiba e o do Espírito Santo são 

mais assim reservados. [O de]... o mineiro é mais assim receptivo. Cê fala, cê cumprimenta, eles respondem. De 

repente aqui [no <b...>]... no Rio de Janeiro você vai falá com alguém, 



 
 

 
 

PEUL RECONTACTADOS R03 ADRR 

Então, eu realmente já estava com vontade. Mas essa história de recessão eu acho o seguinte: “Tá em recessão? 

Tá; tá difícil? Tá”, mas eu acho que emprego também num falta. Tipo assim, se você qué trabalha, não adianta... 

eh... ó... eh... tá certo que eu tenho nível superior, eu num quero fazê faxina, num quero sê balconista, mas se num 

tem outro jeito, ué, né? vamo (“sê”). Comércio, né? final de ano, não adianta que o povo tá pobre com a recessao, 

mas tá sempre: “Procura-se vendedora”, ainda mais agora que o comércio está pirigando abri domingo, né? 

também. Então, eu acho que emprego... eh... no meu caso, na minha idade, né? do meu tipo... eu até acho que é 

<a...>, num é pra todo mundo também não. Eu fico assim preocupada. 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  Você acha que é importante uma pessoa falar bem? 

F:  Porra! Claro, certo!... Isso é... Dizem que o cartão de visita de uma pessoa é o rosto. Pra mim não... pra mim 

é... sabê, falá, cara, entendeu? Que hoje a gente vive... hoje não... há muito... já há muito tempo que a gente... que 

a gente anda vivendo isso, entendeu? Que o: que um músico aí... eu não sei se vocês são fã [dele]... dele, que é o 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  O que que você mudaria na Ilha ? 

F:  Cara, eu não mudaria nada, entendeu? A Ilha é um bairro... um bairro muito residencial, entendeu? Não tem 

noite na Ilha não, entendeu? Assim... lugar pra tu saí e tal. Tem muito restaurante e tal... é... tem supermercado 

pra caramba lá, pô? (fala rindo e risos). Vivem <des...> é... construindo supermercado na Ilha, entendeu? mas... à 

noite assim não tem... tem uns <luga...> umas boitezinhas assim [que]... que é freqüentada não pelo pessoal da 

Ilha, entendeu? pessoal assim... de outros lugares, e tal... Mas 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  Você lembra do alistamento, né? militar, esse tipo de coisa, até porque tem pouco tempo. Como é que um 

garoto deve se proceder pra se alistar? [Com qual] idade? 

F:  [Tá]. Eu sei. No ano... no ano que ele completa dezoito anos, entendeu? (est). Por exemplo: o cara tem 

dezessete mas vai fazê dezoito esse ano, então esse ano ele tem que se alistá, entendeu? vai numa junta militar  

qualquer: marinha, exercito ou aeronáutica, entendeu? increve lá a parada, aí vão marcar umas datas pra ele 

comparecê pra vão fazê uns exames, entendeu? processo de seleção. Pô e [aí]... aí aguarda, vai ve se vai servi ou 

não, entendeu? E, exército é diferente da aeronáutica, que é diferente da marinha, entendeu? Exército qualquer 

um pode se alistá e qualquer um tá, pode servi ou não. Aeronáutica não, Aeronáutica eles dão senha pra algumas 

pessoas, eles exigem, por exemplo, é... se eu não me engano eles estão exigindo... exigem o primeiro grau, acho, 

entendeu? tem que tê o primeiro grau na aeronáutica pra]... pra se alistá, entendeu? quem naõ tivé eles nem dão 

senha, entendeu? eles dão preferência até pra quem tem o segundo grau, entendeu? Marinha eu não sei, Marinha 

eu não sei qual é o procedimento, não. Por que? você tá querendo servi? 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  Tá interessado, né? Fale um pouco sobre o budismo pra mim, [eu não tenho a menor...]  

F:  [Não, num... ] não tenho... não tenho muito conhecimento não, cara, entendeu? Eu já fui muito, quando tinha 

dezoito anos... dezessete, dezoito anos... dos dezessete a... aos dezenove, eu ía muito a... aos domingos... tinham... 

as palestras... num templo hare krishna que tinha lá na Barra da Tijuca. Eu ía muito lá, entendeu? todos os 
domingos eu ía lá, entendeu? Então [é]... é uma corrente filosófica... não é uma... né? é uma religião pra eles, é 

uma religião claro. Mas aqui não funcionava como uma religião, funcionava como uma... uma roda de conversa 

onde eles explicam a bíblia deles, bíblia entre aspas, né? é... (“Magavagueta”)... que é o livro deles. Então é 

assim... é como, é como um centro espírita que eu ía, eles pegam vários temas e colocam... interpretam... da 

forma deles, entendeu? Pô, droga: droga é isso, num sei quê, num sei quê, entendeu? que que é o... é.. o amor, 

num sei que, e vão interpretando da maneira deles, da maneira deles. .. como é que eles vêem isso. Então eu ía 

muito cara, foi a época até que eu parei de comê carne vermelha...  

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  Você não come carne vermelha? 

F:  Como, como... mas nessa época não [eu]... eu diminuí muito, entendeu? entendeu? porque eles são 

vegetarianos, entendeu? então eu parei muito de comê carne vermelha, comia muito raramente, entendeu? é... lia 

de noite... lia muitos livros deles, entendeu? 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  E quais são os argumentos pra não se comer carne vermelha, assim? 
F:  Não se intoxicá, entendeu? o tóxico pra eles [não]... [não]... não é só de drogas, entendeu? é a carne, comê 

carne. Comê carne pra eles, entendeu? é.. [vai]... vai de encontro as coisas... mesmo porque existem é... [alguns]... 

algumas regras muito simples deles, que é o seguintE: é... não matar, né? não se intoxicar, né? Seria uma delas. 

Se você come carne é porque você matô, ou alguém matô, entendeu? e eles não comem, carne é uma coisa que 

suja o espírito deles, entendeu? suja o corpo, quer dizê o corpo deles, entendeu? você vai, é... se você come carne 

de qualquer espécie, entendeu? vermelha, carne branca... e tal, é... isso vai acumulando muito carma negativo no 

corpo, entendeu? né? existem [essas]... [essas]... essas preocupações deles, entendeu? eles usam, eles usam um 



 
 

 
 

canto sagrado, é um cordão assim parecido com o teu (aponta para o cordão da entrevistadora). Não sei se você já 

viu os hare... os hare krishnas [usando]... usando uns cordões assim. Aquilo é um... é um... acumula carmas, né? 

se você acumulá muito carma negativo, dizem que aquilo arrebenta, entendeu? um dia vai arrebentá e você: “ah,  

arrebentou porque puxou?” Não. Que acumulô tanto carma negativo, 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  [(inint)] Você se considera um carioca típico...? 

F:  Já me falaram isso. Já ma falaram isso, que eu sô: “pô você é o TÍPICO carioca, não sei o quê, malandro, não 

sei quê”. 

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  Por que?  

F:  Por que não proporciona? pô cara, um exemplo: é... todo mundo até tem... nem todo mundo tem acesso, pô, a 

um livro de gramática, vamos dizê assim. (est). Entendeu? Às vezes... quem tem... até quem tem, entendeu? pô, 

estuda, é estudioso e tal, não sei quê, às vezes peca um pouco pelo fato da dificuldade da língua 

portuguesa,entendeu? (est). E e existe também... uma coisa que... [é]... é o seguinte: o cara que fala corretamente 

sempre, até tem... até fica com o estigma de sê uma cara chato. “Pô, cara chato”. Tem um advogado lá perto de 

casa, pô que o cara é assim mané, ele fala muito bem, entendeu? muito bem, mas sempre, até [no]... no bar 

tomando cerveja o cara fala. Pô o cara é um cara chato entendeu? Não deveria sê, ele não deveria tê esse rótulo de 

chato, né? (risos) mas pô maluco, o cara... agora ao <contr...> por sua vez tem muita gente... que porra não tem... 

pô pára na segunda série pra podê arrumá um emprego, trabalhá, então ele passa a falá... assim... o que ele escuta 

assim na televisão e tal, entendeu? Então... você sabe que na televisão o que se fala não é o correto, entendeu? na 

maioria das vezes e tal. Então, pô, assim você vai [num]... [numa]... numa classe mais humilde,  

PEUL CENSO 2000 FLA 

E:  Figura do homem...  

F:  A f igura do homem, pô tá sempre na frente. Porra, [ontem]... ontem tava vendo... não costumo vê não... mas 

pô tava no meu quarto aí minha mãe chegou: “aí, Flávio, vem vê o Romário, o Romário tá aqui no Faustão, não 

sei o que”. Cheguei, pô, fui vê... pô é o craque do meu tio e tal... aí perguntaram pra ele, assim: “e aí Romário e o 

Romarinho e tal”, Romarinho é o filho dele, (est) “aí como tá o Romarinho, não sei o que?” Ele: “pô Romarinho 

tá bem, não sei o que”. “[E]... e as filhas? E as filhas?” “Não 

 

 


