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“Se imaginássemos que as línguas são 
objetos complexos sempre em construção, 
que elas são faladas e, eventualmente, 
escritas e que pode ser interessante 
conhecer como elas funcionam, compará-
las, especular sobre suas relações com 
cérebro e mente, por um lado, e com a 
cultura, por outro, talvez o estudo da 
gramática parecesse mais interessante do 
que parece” (Sírio Possenti). 



 
 

RESUMO 
 

 

Nos estudos linguísticos contemporâneos, podemos destacar a Linguística 

Funcional como uma das mais influentes vertentes teóricas das áreas de Letras e 

Linguística. De acordo com essa vertente, a língua deve ser entendida como uma 

estrutura submetida às pressões originárias das situações comunicativas, que 

exercem grande influência sobre sua estrutura linguística, devido à sua 

dinamicidade e heterogeneidade. Tendo isso em vista, este estudo teve como 

objetivo geral analisar de que modo os vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” são 

abordados na fala de alunos da rede pública da cidade de Campos dos Goytacazes, 

tendo como base o corpus “A língua falada e escrita da região norte-noroeste 

fluminense” (LUQUETTI, 2012). A metodologia escolhida foi a de natureza 

qualitativa de cunho exploratório. Buscamos verificar, a partir dos dados do corpus 

mencionado, os usos/funções e a frequência dos vocábulos em estudo em textos 

orais de 30 alunos da Educação Básica, da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Para a análise dos dados sob uma perspectiva funcional, selecionamos cinco usos 

dos vocábulos em estudo, a saber: dêitico, anafórico, catafórico, modalizador e 

preenchedor de pausa. É importante destacar que todas as noções semânticas 

categorizadas foram utilizadas pelo menos por um informante de cada grupo. A 

partir dessa pesquisa, podemos reafirmar que as regras gramaticais não dão conta 

do uso da língua, já que seu foco é a linguagem escrita. Porém, o estudo 

sistematizado da gramática precisa estar relacionado ao uso efetivo da língua, 

considerando as diferentes condições de produção do discurso para que o aluno 

conheça e valorize outras variedades linguísticas, sentindo-se estimulado para 

conhecer sua língua também na dimensão da fala. 

 

Palavras-chave: funcionalismo, ensino, marcadores conversacionais, língua falada.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

In the contemporary linguistic studies we can highlight the Functional Linguistics as 

one of the most influent theoretical aspects of the areas of Letters and Linguistics. 

According to this aspect, the language must be understood as a structure subjected 

to pressures originating from communicative situations, which have great influence 

on their linguistic structure, due to its dynamicity and heterogeneity. With this in 

mind, this study aimed to examine how the words “assim”, “tipo” and “tipo assim” are 

discussed in the speech of public school students in the city of Campos dos 

Goytacazes, based on the corpus "The spoken and written language of the north-

northwest in Rio" (LUQUETTI, 2012). The methodology chosen was the qualitative 

with an exploratory nature. We seek to verify the data from the corpus mentioned, as 

well as the uses/ functions and the frequency of words in oral texts studied in 30 

students of Basic Education from the city of Campos dos Goytacazes/RJ. For the 

analysis of data from a functional perspective, we selected five uses of the element 

under study, namely: deictic, anaphoric, cataphoric, modality and pause filler. It is 

important that all categorized semantic notions were used by at least one informant from 

each group. From this research, we reaffirm that the grammatical rules do not 

account for the use of language, since its focus is the written language. However, the 

systematic study of grammar must be related to the effective use of language, 

considering the different conditions of discourse production for the student to learn 

about and appreciate other linguistic varieties, feeling encouraged to learn their 

language also in the dimension of speech. 

 

Keywords: functionalism, teaching, conversational markers, spoken language. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos estudos linguísticos contemporâneos, podemos destacar a Linguística 

Funcional como uma das mais influentes vertentes teóricas das áreas de Letras e 

Linguística. De acordo com essa vertente, a língua deve ser entendida como uma 

estrutura submetida às pressões originárias das situações comunicativas, que 

exercem grande influência sobre sua estrutura linguística, devido à sua 

dinamicidade e heterogeneidade. Sob esse aspecto, o estudo funcionalista de uma 

língua tem dois objetivos: i) o interesse de verificar como se alcança a comunicação; 

e ii) como os interlocutores utilizam a língua para que esta seja eficiente. O 

importante, portanto, é a chamada competência comunicativa, tendo como 

referência a situação de uso, bem como os fatores sociais e interpessoais.  

A partir da análise dos corpora, que têm como parâmetro a língua em 

situação real de uso, foi possível notar que o uso dos vocábulos “assim”, “tipo” e 

“tipo assim” está cada vez mais presente na oralidade da língua portuguesa e 

funciona como prática social no cotidiano dos brasileiros. E esse uso, além de ser 

comum no discurso dos adolescentes brasileiros, vem se difundindo também na fala 

dos adultos.  

Existem algumas correlações a respeito desses vocábulos, que têm sido 

categorizados como marcadores discursivos, marcadores conversacionais, 

articuladores textuais, operadores argumentativos, entre outros. Neste estudo, 

iremos utilizar a primeira nomenclatura. 

Os vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” têm intrigado bastante os 

pesquisadores preocupados com o estudo dos marcadores discursivos. Isso ocorre 

em virtude da variabilidade e complexidade de suas funções. Portanto, pesquisas 

que vislumbrem sua análise contribuem para o avanço das questões relacionadas à 

descrição da língua em situações de uso efetivo.  

Além disso, o estudo desta natureza é válido porque o ensino de língua 

portuguesa precisa acontecer de forma crítica e coerente, levando em consideração 

o cotidiano dos alunos para que a aprendizagem possa ocorrer de maneira mais 

fluida e proveitosa.  

Seguindo um viés descritivo baseado em Martelotta et al. (1996), Neves 

(1997), Gonçalves et al. (2007), Furtado da Cunha e Tavares (2007), Luquetti e 
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Castelano (2012), Bittencourt (2012), dentre outros autores, a presente pesquisa 

busca responder quais são as funções que os vocábulos em estudo desempenham 

no que diz respeito aos contextos linguísticos que podem desencadear seu uso, não 

importando o ponto de vista conservador de gramáticos tradicionais, mas o papel de 

tais palavras no processo de comunicação. 

 Tendo em vista o que já foi exposto até aqui, este estudo busca entender de 

que maneira os vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” são utilizados na fala de 

alunos da rede pública da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Partimos da 

hipótese de que, apesar de as gramáticas de orientação tradicional e descritiva não 

contemplarem todos os usos/funções dos vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim”, 

estes assumem diferentes funções, de acordo com a realidade dos falantes, 

modificando a maneira como os indivíduos interagem. 

Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo geral analisar de que 

modo os vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” são utilizados na fala de alunos da 

rede pública da cidade de Campos dos Goytacazes, tendo como base o corpus “A 

língua falada e escrita da região norte-noroeste fluminense” (LUQUETTI, 20121). 

Especificamente, pretendemos: a) apresentar as abordagens dos vocábulos 

“assim”, “tipo” e “tipo assim” em três gramáticas de orientação tradicional e três 

gramáticas descritivas; b) discutir a importância da educação linguística na escola, 

bem como a formação do professor de língua portuguesa; e c) verificar, a partir dos 

dados do corpus mencionado, os usos/funções e a frequência dos vocábulos 

“assim”, “tipo” e “tipo assim” em textos orais de 30 alunos da Educação Básica, da 

cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Além desta introdução, o trabalho possui mais cinco partes principais. Na 

primeira e segunda partes, serão apresentadas breves análises sobre as funções 

dos vocábulos em estudo, bem como sua proximidade com determinadas categorias 

gramaticais em gramáticas de orientação tradicional e, logo após, em gramáticas 

descritivas.  

Na terceira parte, procuramos identificar algumas contradições existentes nas 

gramáticas normativas selecionadas para esta pesquisa em relação aos objetivos 

dos PCNs de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997) para o ensino da oralidade, bem 

                                                           
1 As coletas estão sendo feitas pelo Grupo Linguagem e Educação sob a coordenação da professora 
Eliana Crispim França Luquetti, professora associada da Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF). 
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como falamos sobre a importância da educação linguística na escola e a formação 

do professor de língua portuguesa. 

 Na quarta parte, apresentaremos os aspectos teóricos da Sociolinguística e 

da Linguística Funcional, bem como os usos/funções dos vocábulos “assim”, “tipo” e 

“tipo assim” de acordo com pesquisas que tiveram como parâmetro essas vertentes 

teóricas. 

Na quinta parte, o trabalho focaliza a metodologia que norteou a análise dos 

dados, bem como a descrição do corpus “A língua falada e escrita da região norte-

noroeste fluminense” (LUQUETTI, 2012). Ainda nessa parte, os resultados da 

pesquisa são apresentados por meio de uma análise dos usos/funções dos 

vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” na fala de alunos da rede pública da cidade 

de Campos dos Goytacazes/RJ. Por fim, apresentamos as considerações finais. 
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1 AS PERSPECTIVAS DAS GRAMÁTICAS DE ORIENTAÇÃO TRADICIONAL 

 

Nesta parte, apresentamos breves análises sobre as funções dos vocábulos 

“assim”, “tipo” e “tipo assim”, bem como sua proximidade com determinadas 

categorias gramaticais de acordo com o ponto de vista de três gramáticas de 

orientação tradicional (CUNHA; CINTRA, 1985; BECHARA, 2003; FARACO; 

MOURA; MARUXO JR., 2010). 

 

1.1 O advérbio “assim” 

 

Na “Nova gramática do português contemporâneo”, Cunha e Cintra (1985) 

afirmam que o advérbio é, antes de tudo, um modificador do verbo. Porém, os 

chamados advérbios de intensidade e formas semanticamente correspondentes 

podem reforçar o sentido de um adjetivo, de um advérbio, ou modificar toda uma 

oração. Para os autores, os advérbios recebem as seguintes denominações de 

circunstância: afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação, tempo, ordem, 

exclusão e designação. Esta gramática não apresenta exemplos com o “assim”, 

apenas com o advérbio de modo mal modificando o verbo: Você compreendeu-me 

mal (p. 529). 

De acordo com a “Moderna Gramática Portuguesa”, de Bechara (2003), 

certos advérbios são assinalados em função de modificador de substantivo, 

principalmente quando este é entendido não tanto como substância, mas como 

qualidade que esta substância apresenta. Como exemplo, tem-se: Pessoas assim 

não merecem nossa atenção (p. 288). Também certos advérbios funcionam como 

predicativo, à maneira dos adjetivos: A vida é assim (p. 288). A circunstância 

expressa pelo advérbio assim, graças ao significado da palavra empregada é: 

modo. Ex: Falou assim (p. 291). De acordo com o autor, há dificuldade em 

estabelecer critérios suficientes para definir a classe de advérbios pelo fato de ser 

uma classe heterogênea e não apresentar uma classificação uniforme e coerente. 

Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010), em sua “Gramática”, conceituam os 

advérbios como palavras que modificam um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou 

uma oração inteira. O vocábulo “assim” é classificado como advérbio de modo e, 

nesta gramática, também não há exemplo do “assim” exercendo essa função.  
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 De acordo com os autores consultados, as conjunções coordenativas são 

classificadas de acordo com as relações que estabelecem entre as orações ou 

termos. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. O 

“assim" estabelece uma relação de conclusão, consequência, sendo classificada 

como conjunção coordenativa conclusiva. 

 

1.2 O substantivo “tipo”  

 

 De acordo com Cunha e Cintra (1985, p. 171), “Substantivo é a palavra com 

que designamos ou nomeamos seres em geral”. Dessa forma, são considerados 

substantivos os nomes de pessoas, de lugares, de instituições, de um gênero, de 

uma espécie, como homem, cidade, árvore, entre outros. Além disso, nomes de 

noções, ações, estados e qualidades, classificados como seres, a saber: justiça, 

colheita, velhice, entre outros. Os gramáticos ainda classificam essa classe 

gramatical do ponto de vista funcional, dizendo que o substantivo pode ser núcleo 

do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto e do agente da passiva. Para eles, 

“Toda palavra de outra classe que desempenhe uma dessas funções equivalerá 

forçosamente a um substantivo (pronome substantivo, numeral ou qualquer palavra 

substantivada)” (p. 171). Quanto a sua classificação, ainda segundo Cunha e Cintra 

(1985), os substantivos podem ser classificados como concretos, abstratos, 

próprios, comuns, coletivos. No que diz respeito às flexões, os substantivos podem 

variar em número, gênero e grau. Os gramáticos não exemplificam os substantivos 

em frases contextualizadas; exemplificam apenas com vocábulos “soltos”, de acordo 

com cada classificação. 

 Bechara (2003, p. 112) classifica o substantivo como  

 

[...] a classe de lexema que se caracteriza por significar o que 
convencionalmente chamamos substantivos, isto é, em primeiro 
lugar, substâncias (homem, casa, livro) e, em segundo lugar, 
quaisquer outros objetos mentalmente apreendidos como 
substâncias, quais sejam qualidades (bondade, brancura), estados 
(saúde, doenã), processos (chegada, entrega, aceitação). 

  

Diferente de Cunha e Cintra (1985), Bechara (2003) coloca exemplos de 

substantivos contextualizados, dentro de trechos de livros da literatura brasileira e 
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de gêneros textuais diversos. Entretanto, o vocábulo “tipo” também não aparece em 

nenhuma delas.  

 Para os gramáticos Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010, p. 196), “Cada classe 

de palavra ocupa um lugar na estrutura da língua e apresenta determinado 

comportamento no funcionamento dela.” Os autores afirmam que esses 

comportamentos ajudam a reconhecer a classe gramatical a que uma palavra 

pertence. No caso do substantivo, a palavra deve admitir os seguintes critérios 

simultaneamente: i) ser antecedida de um artigo; ii) ser variável e admitir os sufixos -

inho, -zinho, -ão ou -zão; iii) admitir o número singular ou plural, determinado pela 

quantidade de seres a que se refere; e iv) ocupar o núcleo do sujeito e dos 

complementos na análise sintática. Nesta gramática há um subtópico intitulado 

“Fatos de Discurso”, em que os autores exemplificam alguns substantivos que se 

manifestam no uso da língua, em situações de comunicação. 

Apesar de as gramáticas tradicionais não exemplificarem ocorrências do 

vocábulo “tipo”, podemos classificá-lo como tal por este se enquadrar nos critérios 

descritos pela gramática de Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010) e pelos exemplos 

presentes no corpus consultado para esta pesquisa. 

 

1.3 A locução “tipo assim”  

 

 Os autores das gramáticas investigadas não mencionaram a expressão “tipo 

assim” em seus capítulos. Por isso, optamos por registrar aqui o que os gramáticos 

investigados consideram ser importante constar em uma gramática tradicional a fim 

de tentarmos entender o porquê de esses livros terem poucos exemplos (ou mesmo 

nenhum) de situações reais de fala, ou seja, da língua falada. 

No primeiro capítulo de seu livro, Cunha e Cintra (1985, p. 4), no subtópico 

intitulado “A noção de correto”, assegura que “Uma gramática que pretenda registrar 

e analisar os fatos da língua culta deve fundar-se num claro conceito de norma e de 

correção idiomática”.  

 Segundo Bechara (2003, p. 39), também em seu primeiro capítulo, no 

subtópico “Língua Funcional”, afirma que “Uma gramática como produto desta 

descrição [estrutural e funcional] nunca é o espelho da língua histórica; é apenas a 

descrição de uma das suas línguas funcionais”. Por esse motivo, o autor acredita 
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que não há necessidade desse registro de fatos, pertencentes a línguas funcionais 

diferentes, em sua gramática. 

De acordo com Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010, p. 15), “[...] a gramática 

normativa também se preocupa com a prescrição das regras que orientam a 

construção dos variados gêneros de discursos que os falantes podem utilizar para 

se comunicar [...]”. Apesar de os autores afirmarem que a comunicação não se faz 

simplesmente por meio das regras gramaticais, não foram citados em seu livro 

exemplos de textos falados. 
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2 AS PERSPECTIVAS DAS GRAMÁTICAS DESCRITIVAS 

 

Nesta parte, realizamos uma investigação a respeito dos vocábulos em 

estudo em três gramáticas descritivas (AZEREDO, 2000; TRAVAGLIA, 2003; 

PERINI, 2007). 

 

2.1 O vocábulo “assim” 

 

Em seu livro intitulado “Fundamentos de Gramática do Português”, Azeredo 

(2000) define os advérbios como a classe de “[...] palavras invariáveis que serve de 

núcleo a um sintagma adverbial” (p. 143). Segundo o autor, o processo de 

transposição “[...] constitui um meio de relacionar estruturas sincrônicas entre si e 

atuantes na língua” (p. 145), tendo como núcleo, na maioria das vezes, um advérbio 

e podendo vir paralelamente ao sintagma adjetivo. Os sintagmas adverbiais podem 

vir na forma de advérbio, de gerúndio e até mesmo de orações, funcionando como 

modificadores do sintagma nominal. Para o pesquisador, o sintagma adverbial pode 

vir antes de determinante (muito cedo), de modificador (provavelmente bem) ou 

seguido de modificador (depois da cidade). Segundo o autor, assim como o 

sintagma adjetivo, o sintagma adverbial também pode funcionar como predicador, 

como no exemplo: O acidente foi ontem; ou como modificador que vêm junto à 

oração (Finalmente, eles saíram), ao adjetivo (profundamente magoados), ao verbo 

(sairão depois), a outro advérbio (incrivelmente depressa) e, por fim, junto a um 

substantivo (um cafezinho agora), o qual não é apresentado pela gramática 

tradicional. 

Travaglia (2003), em “Gramática - ensino plural”, afirma que caracterizar o 

advérbio como uma classe de palavras que modifica o verbo, o adjetivo ou outro 

advérbio é um equívoco, já que “[...] não abrange o total comportamento sintático de 

modificador ou determinante de palavras que geralmente são incluídas nessa 

classe” (p. 124). Para comprovar sua afirmação, o autor, corroborando os estudos 

de Azeredo (2000), dá um exemplo do vocábulo “assim” modificando um 

substantivo: Homens assim merecem toda a nossa consideração (p. 125). Travaglia 

(2003) cita alguns autores que estudam as palavras classificadas como advérbio 

pela gramática de orientação linguística referindo-se a pronomes, numerais, 
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preposições, conjunções e até mesmo todo o predicado. Entretanto, tais 

classificações não são aplicadas na gramática tradicional. 

Por sua vez, Perini (2007), em “Gramática descritiva do português”, considera 

que a categoria tradicional dos vocábulos que são assinalados como advérbios “[...] 

encobre uma série de classes, às vezes de comportamento sintático radicalmente 

diferente” (p. 338). O autor propõe sugestões para um novo ensino de “palavras 

tradicionalmente chamadas ‘advérbios’”, mostrando, numa perspectiva funcional, 

exemplos dessas palavras desempenhando diferentes funções sintáticas, a saber: 

negação verbal, intensificador, adjunto circunstancial, atributo, adjunto adverbial e 

adjunto oracional. O linguista acredita que “As diferenças sintáticas entre os 

‘advérbios’ são muito profundas, em parte comuns a palavras de outras classes 

tradicionais, e não autorizam a postulação de uma classe única” (p. 340) e que a 

noção de advérbio como modificador de outras classes é bastante “obscura”.  

 

2.2 O vocábulo “tipo” 

 

De acordo com a gramática de Azeredo (2000), para um substantivo ser 

caracterizado como tal ele precisa ter três características principais, a saber: 

 Dar nome às parcelas de nosso conhecimento representadas como seres; 

 Ter gênero próprio (masculino/ feminino) e variar em número (singular/ 

plural); e 

 Estar sujeito aos processos de formação de palavras. 

O vocábulo “tipo” possui as principais características propostas por Azeredo 

(2000), porém, não se flexiona no gênero feminino.  

Diferente do autor mencionado, Travaglia (2003) não conceitua a classe 

gramatical dos substantivos. De acordo com este linguista, é possível “[...] estudar 

de que recursos a língua dispõe para expressar uma determinada instrução de 

sentido básica, e como cada recurso a exprime [...]” (p. 67). Assim, ele propõe o 

estudo dos recursos existentes na língua para expressar as diversas “instruções de 

sentido”, como quantidade, tempo, comparação, ordem, entre outras. Para 

expressar a noção de tempo, por exemplo, os substantivos podem: i) indicar período 

de tempo preciso; ii) indicar período de tempo impreciso; iii) indicar partes do dia; iv) 
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nomear os dias da semana e meses do ano; e v) se referir a dias de forma não 

idêntica.  

 Para Perini (2007, p. 321), “[...] as classes tradicionalmente denominadas 

‘substantivo’ e ‘adjetivo’ têm limites muito pouco claros”. O autor, em sua explicação, 

fala sobre essa separação e faz críticas a respeito da falta de distinção entre o que 

ele considera ter “diversos tipos de comportamento gramatical”. Segundo o linguista, 

palavras como Patrícia, inimigo, cabelo e fazendeiro são classificadas de 

substantivos na gramática tradicional. Entretanto, palavras como ela, verde, vencer 

e velho, que não são considerados substantivos pelos tradicionalistas, apesar de 

terem, dependendo do contexto, a mesma função. Isso é nítido no seguinte exemplo 

dado pelo autor: “O verde está muito na moda” (p. 322). Para ele, todas essas 

palavras deveriam pertencer à mesma classe gramatical. 

 

2.3 A expressão “tipo assim” 

 

Em Azeredo (2000), assim como em Travaglia (2003) e Perini (2007), não há 

exemplos do vocábulo “tipo assim” sendo utilizado em situações comunicativas, 

mesmo porque os autores não consideram as variedades da língua falada, mas 

apenas a variedade existente na modalidade escrita.  

Travaglia (2003) acredita que é possível reunir o ensino de gramática por 

meio de atividades de gramática reflexiva, de uso e tradicional. Apesar de não trazer 

exemplos do vocábulo “tipo assim”, o linguista acredita que o professor, em sala de 

aula, deve aproveitar “[...] a ocorrência de recursos e fatos da língua no uso que o 

aluno faz da mesma enquanto produtor e receptor de textos, o que vai atender suas 

necessidades mais imediatas” (p. 76).  

Perini (2007), em seu livro, não leva em conta a língua falada em nenhuma 

de suas variedades. Entretanto, ele afirma que na própria modalidade escrita há 

variedade e esta, por sua vez, não é mencionada nas gramáticas tradicionais. O 

autor não exemplifica nenhum trecho com a expressão “tipo assim”, mas, sobre a 

noção de uma variedade linguística “certa” e “errada”, o linguista diz que cada 

situação de comunicação “[...] impõe uma variedade própria, que é a ‘certa’ naquela 

situação” (p. 25).  
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Nesta parte, propomos uma visitação às gramáticas de orientação tradicional, 

bem como às gramáticas de orientação linguística a fim de verificar como os 

vocábulos em estudo são apresentados nessas obras. Vimos que as gramáticas 

tradicionais não dão conta do uso da língua, já que seu foco é a linguagem escrita. 

Por sua vez, as gramáticas descritivas levam em conta a variedade dessa 

modalidade e de alguns exemplos da língua falada, apesar de ainda não discutirem 

casos como os dos marcadores discursivos. 
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3 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: CONTRADIÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

Em muitas escolas brasileiras, o ensino de língua portuguesa, assim como a 

prática pedagógica, mantém a abordagem da gramática normativa. Tendo isso em 

vista, nesta parte, identificamos algumas contradições existentes na prática 

pedagógica do professor de Língua Portuguesa em relação às propostas dos PCNs, 

bem como falamos sobre a importância da educação linguística na escola e a 

formação do professor de língua portuguesa. 

 

3.1 A prática pedagógica do professor de língua portuguesa em relação às 

propostas dos PCNs no que diz respeito à oralidade 

 

Anteriormente à década de 1970, o ensino de língua portuguesa baseava-se 

apenas na listagem de nomenclaturas, principalmente as que dizem respeito à 

morfossintaxe. Além disso, a gramática era descontextualizada e sem exemplos de 

textos produzidos em situações reais de fala (TRAVAGLIA, 1997; BAGNO, 2002). A 

partir das mudanças propostas pela Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394/96 (BRASIL, 

1996), foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa, com propostas referentes à formação dos professores e práticas 

didáticas em sala de aula. Entretanto, como veremos neste subtópico, é possível 

perceber que o ensino de língua portuguesa, assim como a prática pedagógica, 

mantém a abordagem da gramática normativa, apesar de os PCNs apresentarem 

um enfoque diferenciado.  

De acordo com as gramáticas normativas, a linguagem formal é considerada 

como padrão linguístico, tendo maior prestígio, vocabulário mais amplo, técnico e 

maior ligação com a gramática e com a língua dos escritores. Já a linguagem 

informal possui menor prestígio, a linguagem escrita é popular, há uso de gírias, 

linguagens obscenas e está fora dos padrões da gramática. Entretanto, qualquer 

falante nativo do português do Brasil – inclusive os considerados “cultos” – que não 

se preocupa com as regras normativistas entende construções como “Os menino tá 

feliz”; com o artigo no plural já se subentende que a frase toda está no plural e o 

verbo “estar“ sofre apenas uma abreviação. O que se pode dizer é que este tipo de 

construção não está presente em textos cultos escritos, pois há uma distinção entre 
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as variedades cultas faladas e escritas, porém, esta diferença não é considerada 

por certos gramáticos “[...] que não conseguiriam sobreviver sem a noção do erro” 

(BAGNO, 1999, p. 128).  

Sobre esta noção de erro, pode-se dizer que as concepções de “certo” e de 

“errado” estão contra as teorias científicas mais atuais, pois estas afirmam que o 

falante deve se adequar à situação de uso da língua em que se encontra: se é uma 

situação formal, há uma tentativa de se usar uma linguagem formal; se é uma 

situação informal, uma linguagem informal, descontraída, e assim sucessivamente. 

Entretanto, Bagno (2002, p. 52) considera que o ensino tradicional ainda  

 
[...] tem se limitado a ensinar a escrita e a leitura às crianças para, 
uma vez (mal)alfabetizadas, começar o processo doloroso (para o 
aluno e para o professor) de inculcação mecânica da nomenclatura 
gramatical tradicional, acompanhado dos áridos exercícios de 
classificação morfológica e de análise sintática por meio de frases 
descontextualizadas, artificiais, banais, quando não francamente 
ridículas e/ ou incongruentes. 

 

De acordo com o autor, é importante que seja levado em consideração o meio 

social do aluno para que ele não se sinta inferior aos colegas e para que não haja 

este conceito de “certo” e “errado”. Quando o professor desvaloriza a forma de falar 

do aluno, trata sua comunidade como se fosse formada por incapazes e, segundo 

os PCNs (BRASIL, 1997, p. 27),  

 

Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas 
diversas situações comunicativas, especialmente nas mais formais: 
planejamento e realização de entrevistas, debates, seminários, 
diálogos com autoridades, dramatizações, etc. Trata-se de propor 
situações didáticas nas quais essas atividades façam sentido de 
fato, pois seria descabido “treinar” o uso mais formal da fala. A 
aprendizagem de procedimentos eficazes tanto de fala como de 
escuta, em contextos mais formais, dificilmente ocorrerá se a escola 
não tomar para si a tarefa de promovê-la. 

 

No que diz respeito ao estudo da oralidade, a intenção da proposta dos PCNs 

é facilitar o uso mais coerente da língua. Seu objetivo é fazer com que os alunos 

tenham mais atenção para o uso da língua adequado a diferentes situações 

comunicativas do que para a estrutura de estudo da língua portuguesa que ainda é 

disseminada no país, a qual enfoca um estudo mais voltado para as regras impostas 
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pela gramática tradicional. No entanto, os próprios PCNs (BRASIL, 1997, p. 31) 

admitem que 

 

A Língua Portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. 
Identificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como 
falam. Mas há muitos preconceitos decorrentes do valor social 
relativo que é atribuído aos diferentes modos de falar: é muito 
comum se considerarem as variedades linguísticas de menor 
prestígio como inferiores ou erradas. 

 

Travaglia (1997) revela que há dois tipos de variedades linguísticas: dialetos 

e registros. A primeira refere-se à variação que ocorre em função das pessoas que 

utilizam a língua, de acordo com seis dimensões: territorial, social, de idade, de 

sexo, de geração e função profissional. No que diz respeito à segunda variedade, 

ela ocorre em função do uso que se faz da língua, conforme a situação em que o 

usuário e interlocutor estão envolvidos, podendo acontecer nas seguintes 

dimensões: grau de formalidade (forma/informal), modo e sintonia (de acordo com 

tecnicidade, cortesia). Segundo a proposta dos PCNs (BRASIL, 1997, p. 33), 

 

Expressar-se oralmente é algo que requer confiança em si mesmo. 
Isso se conquista em ambientes favoráveis à manifestação do que 
se pensa, do que se sente, do que se é. [...] De nada adianta aceitar 
o aluno como ele é mas não lhe oferecer instrumentos para enfrentar 
situações em que não será aceito se reproduzir as formas de 
expressão próprias de sua comunidade. É preciso, portanto, ensinar-
lhe a utilizar adequadamente a linguagem em instâncias públicas, a 
fazer uso da língua oral de forma cada vez mais competente.  

 

Nesse sentido, o aluno deve ser motivado a compreender diferentes usos que 

se pode fazer da fala – dependendo de quem fala, com quem se fala e do que se 

fala. Por isso, de acordo com os PCNs, no contexto atual da educação, é importante 

pensar em um ensino de língua portuguesa em que o aluno construa seu próprio 

conhecimento e observe a estrutura da língua nos gêneros textuais lidos e 

produzidos por ele mesmo. Apesar disso, acreditamos que, na maioria das escolas 

brasileiras, a prática pedagógica dos professores de língua portuguesa ainda 

mantém a perspectiva de um ensino marcado por uma abordagem normativista, 

desconsiderando as variedades linguísticas e a modalidade da língua falada. 

Segundo Soares (1994, p. 68), 
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É significativo verificar que o fenômeno que se tem designado “crise 
da linguagem”, definida como uso inadequado e deficiente da língua 
materna, tenha surgido, em todos os países em que tem sido 
denunciado, contemporaneamente à aceleração do processo de 
democratização do ensino. 
 

Segundo Possenti e Ilari (1994, p. 9), o ensino formal da língua portuguesa 

oferece “[...] conteúdos que se mantêm por longo tempo por uma tradição ligada 

mais à escola do que à prática, e com uma resistência obstinada à atualização”; ou 

seja, valorizam-se conteúdos tipicamente escolares, que privilegiam a memória e 

deixam de levar em conta a capacidade de reflexão do estudante, ignorando a 

língua que ele já domina.  

 

3.2 A educação linguística e a formação do professor de língua portuguesa 

 

A questão linguística é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes na 

formação do professor, pois é ela que interfere nas relações em sala de aula e na 

qualidade de assimilação do conhecimento que nela ocorre.  

Segundo Luquetti, Moura e Castelano (2011, p. 24) “A maior parte dos 

educadores ainda não concebe a diversidade e a diferença linguística; 

consequentemente, não possui a capacidade de análise para transformar a sua 

prática pedagógica”. Por isso, é imprescindível que essa questão seja discutida nos 

cursos de formação docente. A linguagem é fundamental na atuação do professor 

que exerce um papel mediador na produção de conhecimentos. Além disso, como já 

apresentamos, a função social da escola é inquestionável. Corroborando essas 

ideias, Soares (1994, p. 5) enfatiza: 

 
[...] o fracasso escolar dos alunos pertencentes às camadas 
populares, comprovado pelos altos índices de repetência e evasão, 
mostra que, se vem ocorrendo uma progressiva democratização do 
acesso à escola, não tem igualmente ocorrido a democratização da 
escola. Nossa escola tem-se mostrado incompetente para a 
educação das camadas populares [...] Grande parte da 
responsabilidade por essa incompetência deve ser atribuída a 
problemas de linguagem: o conflito entre a linguagem de uma escola 
fundamentalmente a serviço das classes privilegiadas, cujos padrões 
linguísticos usa e quer ver usados, e a linguagem das camadas 
populares, que essa escola censura e estigmatiza, é uma das 
principais causas do fracasso dos alunos pertencentes a essas 
camadas, na aquisição do saber escolar. 
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Soares (1994) apresenta três possíveis justificativas para o fracasso escolar. 

A primeira é a “ideologia do dom”, que considera que a culpa desse fracasso está 

nas condições sociais de cada indivíduo, que faz com que ele se adapte melhor ou 

pior. A segunda é a “ideologia da deficiência cultural”, em que as classes 

dominantes têm “carência” de cultura e, por isso, têm mais dificuldade em aprender. 

Nessa ideologia, o problema social da desnutrição causaria dificuldade na 

aprendizagem. A terceira justificativa é a “ideologia das diferenças culturais”, que 

apresenta um ponto de vista científico. Cientificamente, cultura é tudo que forma um 

povo, numa tribo são costumes, tradições, assim não existe deficiência cultural, mas 

sim camadas populares com culturas plurais, camada dominada e dominadora. As 

escolas determinam protótipos que devem ser seguidos, tudo o que é diferente é 

errado e a culpa é da escola, que deveria respeitar e mostrar essas diferenças de 

cultura, mas ao invés disso, ela discrimina seus alunos. Para Luquetti, Moura e 

Castelano (2011, p. 23), “[...] conceitos como ‘deficiência linguística’ e ‘diferenças 

linguísticas’ tornaram-se ineficazes, frutos que são de uma sociedade que capitaliza 

a aparência de verdade e quantifica as competências, na escola, por razões político-

ideológicas”.  

É na escola que se dá e se amplia a competência comunicativa dos 

indivíduos, como meio de ascensão social e da necessidade de se apropriar da 

língua dita “culta”, sem perder de vista as perspectivas político-ideológicas 

envolvidas. Segundo Guedes (2006, p. 64), 

 

[...] o professor não é um leitor como qualquer outro: ele precisa 
aprender como se aprende a ler para descobrir como se ensina a ler 
e não tem outro jeito a não ser observar-se aprendendo a ler. Esse 
aprendizado baseia-se em sua leitura pessoal, indispensável para 
ensinar a ler, mas insuficiente se não for uma leitura feita em 
confronto com a leitura da tradição. 

 

O professor deve possuir a consciência de que, abrindo novas perspectivas 

de interação na escola, possibilitará novas formas de interação com a sociedade. 

Sendo assim, o professor, tendo tal consciência como norteadora de seu trabalho 

docente, poderá criar espaços e estratégias mais adequados de comunicação na 

sala de aula e isso deve ocorrer desde a aquisição da linguagem. No que diz 

respeito ao ensino da língua materna, Neves (1997, p. 45) afirma que 
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[...] a aquisição da linguagem se desenvolve na interação 
comunicativa entre a criança e seu ambiente; aos fatores genéticos 
se atribuem apenas aqueles princípios subjacentes que não podem 
explicar-se por essa interação. O processo de aquisição da 
linguagem é fortemente codeterminado por um “input” altamente 
estruturado de dados linguísticos, apresentados à criança em 
contextos naturais e adaptados ao nível de sua competência 
comunicativa. 

 

Tendo isso em vista, a tentativa da escola de ensinar a língua baseada em 

apenas um modelo linguístico é questionável. O professor precisa mostrar para o 

aluno que não existe apenas uma forma “correta” para se falar. Para isso, Bagno 

(2002, p. 69) sugere que deva ser feita uma “[...] conscientização dos alunos de que 

língua e linguagem são coisas muito mais ricas e fascinantes do que a velha 

descrição mecânica de conceitos”. Entretanto, para que haja essa mudança de 

pensamento, é preciso que o professor de língua portuguesa mantenha-se 

atualizado em relação às pesquisas linguísticas e que acredite que a educação 

linguística não é um produto final, mas um processo contínuo. De acordo com 

Gonçalves et al. (2007, p. 187), “Um ensino de língua portuguesa que visa ao 

desenvolvimento da competência comunicativa deve incluir, de forma equilibrada e 

uniforme, um duplo direcionamento: a partir da forma para a função e da função 

para a forma [...]”. 

Corroborando as ideias supracitadas, Mollica (2000, p. 16) afirma que 

 

[...] não é difícil compreender que assumir visão mais aberta quanto 
às potencialidades dos falantes de uma língua constitui postura tanto 
mais real quanto mais ampla para entender questões e dificuldades 
implicadas no ensino de uma língua, em geral, e no de português, 
em particular. Os obstáculos que se encontram na construção de 
uma pedagogia de língua portuguesa são muito diversificados. Há 
questões referentes ao objeto de ensino e à maneira de ensinar. O 
professor mais consciente torna-se, sem dúvida, um profissional com 
maiores chances de propor soluções aos desafios. 

  

Confirmando essas ideias, Oliveira e Cezario (2007, p. 94) acreditam que o 

professor não deve desprezar o conhecimento da gramática tradicional, contudo, 

precisa ter “[...] condições de tratar usos marginais, não contemplados na 

abordagem convencional, mas que circulam e, em muitos casos, são bastante 

frequentes e às vezes legitimados na comunidade linguística. As autoras 

consideram, que, para isso, 
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[...] é preciso ir além do tratamento tradicional, fundamentado na 
concepção aristotélica, segundo a qual as classes gramaticais 
apresentam-se discretas, estáticas, absolutas e bem definidas, com 
contornos nítidos e sem hierarquização de seus constituintes; tal 
como quando lidamos, por exemplo, com substantivo, verbo, 
adjetivo, pronome, entre outros, como conjuntos fechados, sem 
interseções, sem difusões. De outro modo, é preciso considerar 
essas classes em seu continuum, no entendimento de que cada 
qual constitui um conjunto irregular, relativo e impreciso, 
dinamicamente organizado, cujos traços constitutivos não são 
partilhados igualmente por todos os seus membros (p. 95 – grifo 
nosso). 

 

No Brasil, há vários estudos referentes ao português atual que podem ser 

utilizados em sala de aula. O corpus Discurso & Gramática (2011), da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, constitui-se de um levantamento feito com 

falantes de Classe de alfabetização infantil e adulto, 5º e 6º anos do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, que apresenta os seguintes tipos de 

discurso: narrativa recontada, narrativa de experiência pessoal, relato de 

procedimento, relato de opinião e descrição de local, que pode ser utilizado como 

suporte para exemplificação da modalidade falada, em que o aluno pode compor os 

níveis de fala, as modalidades escrita e falada, identificar recursos, elementos 

presentes na oralidade que não são utilizados na escrita, como outros aspectos a 

serem abordados da língua e linguagem. Casseb-Galvão e Lima-Hernandes (2007, 

p. 195) afirmam que 

 

Esses estudos demonstram que os fenômenos associados à 
gramaticalização são temas extremamente relevantes para o ensino 
da língua materna [...], pois revelam uma visão do funcionamento da 
linguagem em termos de sua funcionalidade e atualização, 
imprescindível para o desenvolvimento da competência 
comunicativa e oral. 

 

Portanto, o estudo sistematizado da gramática precisa considerar as 

diferentes condições de produção do discurso para que o aluno conheça e valorize 

outras variedades linguísticas, sentindo-se estimulado. 
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4 A NECESSIDADE DE NOVAS PERSPECTIVAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA 

 

Tendo em vista o que foi exposto até este momento, apresentamos, aqui, os 

pressupostos teóricos da Sociolinguística (LABOV, 1972; PRETI, 2003; TARALLO, 

2006; entre outros) e da Linguística Funcional (MARTELOTTA et al.,1996; NEVES, 

1997; GONÇALVES et al., 2007; FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007; 

LUQUETTI; CASTELANO, 2012; BITTENCOURT, 2012; entre outros). Tais teorias 

levam em consideração um conjunto de situações comunicativas nas quais ocorre 

um processo linguístico em um contexto social e que podem ser utilizadas como 

possível alternativa para um ensino de língua portuguesa mais produtivo. 

 

4.1 O pensamento contemporâneo sobre a linguagem: perspectivas 

sociolinguísticas e funcionalistas 

 

O pensamento contemporâneo sobre a linguagem inseriu-se apenas no 

século XIX, com a Linguística Comparativa. Nesse período, foram fundamentais as 

teorias desenvolvidas pelo alemão Wilhelm von Humboldt, que foi o precursor do 

estruturalismo linguístico de Ferdinand de Saussure. Este, por sua vez, possibilitou 

um verdadeiro marco no que diz respeito às teorias e metodologias linguísticas. Por 

esse motivo, o surgimento da linguística moderna é normalmente associado ao 

“Curso de Linguística Geral” (CLG), uma obra que retoma os ensinamentos de 

Saussure entre 1907 e 1910, na Universidade de Genebra2.  

Na visão de Saussure, a língua era concebida como um sistema de valores e 

estava inserida na mente humana como um produto social e homogêneo. O autor 

considerava a língua como “[...] a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, 

que, por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão em 

virtude de uma espécie de contrato estabelecido entre os membros da comunidade” 

(SAUSSURE, 2006, p. 22). A fala, por sua vez, era considerada como um ato 

individual, pertencendo a cada indivíduo que a utiliza e sujeita a fatores 

extralinguísticos. Em outras palavras, de acordo com o linguista suíço, a fala, ao 

contrário da língua, por se constituir de atos linguísticos individuais ilimitados, podia 

                                                           
2 Tal obra foi publicada em 1916, três anos após sua morte, quando dois de seus alunos reuniram 
todas as informações que tinham aprendido.  
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ser considerada múltipla e imprevisível, pois não formavam um sistema, devido a 

sua natureza heterogênea.  

Na década de 1960, William Labov inseriu o fator social ao ambiente 

linguístico, criando, assim, a Sociolinguística (ou Teoria da Variação). De acordo 

com Tarallo (2006, p. 7), 

 

O modelo de análise proposto por Labov apresenta-se como uma 
reação à ausência do componente social no modelo gerativo. Foi, 
portanto, William Labov quem, mais veemente, voltou a insistir na 
relação entre língua e sociedade e na possibilidade, virtual e real, de 
sistematizar a variação existente e própria da língua falada. 

 

Por meio de pesquisas de campo, essa área da linguística registra, descreve 

e analisa sistematicamente os aspectos sociais de uma comunidade de falantes. 

Sua intenção é compreender a estrutura da língua através da observação, por 

exemplo, da variedade linguística existente na sociedade e detectar as diferenças 

entre as camadas socioculturais de discursos. 

De acordo com a Sociolinguística, o social deve estar lado a lado com a 

língua, pois existem, além dos linguísticos, fatores externos à língua que a 

influenciam. Por esse motivo, há a necessidade de um contato prévio com os 

participantes para se obter informações não só linguísticas, mas também sociais e 

culturais de cada indivíduo.  

O número recomendável de indivíduos por grupo é de 5 falantes. Portanto, 

para a variável idade, por exemplo, são necessários 15 participantes (5 crianças, 5 

adolescentes e 5 adultos). Já na variável sexo, apenas 10 falantes são o suficiente 

para validar o estudo.  

Um dos trabalhos mais conhecidos de Labov foi feito em Nova York, em 

1972, onde o pesquisador examinou a variação do fonema /r/ pós-vocálico (“far”, 

“card”), observando a insegurança linguística dos falantes. A forma de prestígio, até 

1940, era a não pronúncia do fonema /r/, entretanto, a partir de 1945, a sua 

pronúncia passou a ser a forma de prestígio. Os informantes, tanto do sexo feminino 

quanto do sexo masculino, ao lerem as palavras de uma lista, adotavam 

determinada variante, mas quando falavam as mesmas palavras dentro de um 

contexto específico, adotavam outra pronúncia. Com isso, Labov (1972) concluiu 

que as mulheres usaram mais as formas de prestígio do que os homens, 



32 
 

confirmando a hipótese de que, devido ao seu papel na sociedade, as mulheres são 

mais sensíveis às formas de prestígio que os homens. Outra justificativa seria o fato 

das mulheres terem uma maior sensibilidade linguística, que as leva a valorizar mais 

as variantes de prestígio.  

No Brasil, Preti (2003) estudou o fenômeno da diversidade na língua de um 

grupo social e classificou os fatores extralinguísticos em: variedades geográficas (ou 

diatópicas), responsáveis pelos regionalismos, oriundos de dialetos ou falares 

locais, que conduzem a uma oposição entre linguagem urbana e rural; e variedades 

socioculturais (ou diastráticas), que ocorrem dentro da linguagem de uma 

comunidade (urbana ou rural), podendo sofrer influências de fatores ligados 

diretamente ao falante (ou ao grupo a que pertence), como idade, sexo, profissão, 

grau de escolaridade e local em que reside na comunidade; ou à situação, 

influenciados pelo ambiente, tema, estado emocional do falante e grau de intimidade 

entre os falantes.  

Gaspar e Loregian-Penkal (2009) descreveram o comportamento da variável   

escolaridade e analisaram se há interferência na utilização da concordância nominal 

em falantes nativos de Irati, no Paraná, com faixa etária entre 15 e 24 anos. Após 

análise e interpretação dos dados, os autores concluíram que a escolaridade, 

juntamente com outras variáveis extralinguísticas, tem papel fundamental no 

emprego da concordância nominal. 

Uma pesquisa realizada por Bortoni-Ricardo (2004, p. 48), revela que “[...] os 

anos de escolarização de um indivíduo e a qualidade das escolas que frequentou 

também têm influência em seu repertório sociolinguístico”.  

De acordo com Freitag (2011), o banco de amostras de falas VARSUL 

(Variação Linguística Urbana no Sul do País) tem apresentado um comportamento 

irregular e pouco previsível, o que o faz acreditar que o nível de escolaridade afeta 

os fenômenos referentes à variação linguística. Piovesan (2012, p. 8) acrescenta 

que, com isso, “[...] fica evidente que a escolaridade marca presença forte e 

constante, tanto na fala como na escrita”. Segundo Perini (1976 citado por 

PIOVESAN, 2012, p. 9),  
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[...] qualquer falante de português possui um conhecimento  implícito 
altamente elaborado da língua, muito embora não seja capaz de 
explicar esse conhecimento. E, veremos que esse conhecimento 
não é fruto de instrução recebida na  escola, mas foi adquirida de 
maneira tão natural e  espontânea quanto a nossa habilidade de 
andar. Mesmo pessoas que nunca estudaram gramática chegam a 
um conhecimento implícito perfeitamente adequado da língua.  

 

Diante dessas afirmações, é possível considerar que quem fala português   

fala bem sua língua materna, pois a variedade que usa pertence e é permitida pelo 

seu sistema linguístico (BAGNO, 1999) e, por isso, cabe à escola ensinar seus 

alunos a utilizarem a linguagem oral nas diferentes situações comunicativas. 

A partir do final da década de 1980, difundiu-se no Brasil a Linguística 

Funcional, que leva em consideração toda a situação comunicativa: o propósito do 

evento da fala, seus participantes e o contexto discursivo. Para haver o ato 

comunicativo é preciso que ocorra uma troca entre os falantes, dentre outros fatores 

importantes para a interação, como por exemplo, a força da situação de 

comunicação e as imagens que o falante desenvolve do ouvinte. Segundo Neves 

(1997, p.15), 

 

Por gramática funcional entende-se, em geral, uma teoria da 
organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se 
em uma teoria global da interação social. Trata-se de uma teoria que 
assenta que as relações entre as unidades e as funções das 
unidades têm prioridade sobre seus limites e sua posição, e que 
entende a gramática como acessível a pressões do uso. 

 

Além disso, Neves (1997, p. 24) aponta que 

 

Uma sentença que presumidamente contenha apenas informações 
semânticas e que não apresente função pragmática realmente não 
existe na comunicação, apenas pode representar um segmento 
artificialmente isolado de seu contexto, para fins de análise. [...] 
Como a função primeira da linguagem é a de estabelecer a 
comunicação entre os homens, todas as manifestações linguísticas 
devem apresentar estrutura temática coerente, estrutura que é 
observável tanto no âmbito da frase como no do discurso 
multiproposicional. 

 

Sendo assim, é incoerente separar a frase de seu contexto com a intenção de 

classificá-la, pois a frase isolada não representa o todo comunicativo, ou seja, a 

coerência.  
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A teoria funcionalista define a língua como um instrumento de comunicação e 

afirma que esta deve ser entendida como uma estrutura submetida às pressões 

originárias das situações comunicativas, que exercem grande influência sobre sua 

estrutura linguística. Segundo Martelotta et al. (1996, p. 11), 

 

[...] tomada sincronicamente, a gramática de qualquer língua exibe, 
simultaneamente, padrões regulares, rígidos, e padrões que não são 
completamente fixos, mas fluido. Por alguma razão, certos padrões 
novos se estabilizam, o que resulta numa reformulação da 
gramática. 

 

Para Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 29), “[...] ao lado da 

descrição sintática, cabe investigar as circunstâncias discursivas que envolvem as 

estruturas linguísticas e seus contextos específicos de uso”. Tendo isso em vista, o 

funcionalismo analisa a estrutura gramatical considerando a capacidade que os 

indivíduos têm de interpretar expressões de maneira satisfatória durante a fala; não 

apenas de codificar e decodificar, como defende a gramática tradicional. 

     Neves (1997) apresenta o quadro de Dik (1978)3, que resume o que 

caracterizaria o paradigma funcionalista em suas diversas vertentes e o 

confrontando com o paradigma formalista, como podemos observar no Quadro 1. 

                                                           
3 DIK, Simon C. Functional Grammar. Dorderecht-Holland/Cinnaminson-EUA: Foris Publications, 
1978. p. 5. 
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 PARADIGMA FORMAL PARADIGMA 
FUNCIONAL 

Como definir a língua Conjunto de orações. Instrumento de interação 
social. 

Principal função da 
língua 

Expressão dos 
pensamentos. 

Comunicação. 

Correlato psicológico Competência: capacidade 
de produzir, interpretar e 

julgar orações. 

Competência 
comunicativa: habilidade 
de interagir socialmente 

com a língua. 

O sistema e seu uso O estudo da competência 
tem prioridade sobre o da 

atuação. 

O estudo do sistema deve 
fazer-se dentro do quadro 

do uso. 

Língua e 
contexto/situação 

As orações da língua 
devem descrever-se 

independentemente do 
contexto/situação 

A descrição das 
expressões deve fornecer 
dados para a descrição de 
seu funcionamento num 

dado contexto. 

Aquisição da linguagem Faz-se com uso de 
propriedades inatas, com 
base em um input restrito 

e não estruturado de 
dados. 

Faz-se com a ajuda de um 
input extenso e 

estruturado de dados 
apresentado no contexto 

natural. 

Universais linguísticos Propriedades inatas do 
organismo humano. 

Explicados em função de 
restrições: comunicativas; 
biológicas ou psicológicas; 

contextuais. 
Relação entre a sintaxe, 

a semântica e a 
pragmática 

A sintaxe é autônoma em 
relação à semântica; as 
duas são autônomas em 
relação à pragmática; as 

prioridades vão da sintaxe 
à pragmática, via 

semântica. 

A pragmática é o quadro 
dentro do qual a semântica 

e a sintaxe devem ser 
estudadas; as prioridades 

vão da pragmática à 
sintaxe, via semântica. 

Quadro 1 – Resumo dos paradigmas formal e funcional 
Fonte: Neves (1997, p. 46). 

 

A partir do que foi exposto no quadro acima, é possível ter uma ampla visão 

dos pressupostos teóricos básicos da vertente funcionalista e notar diferenças entre 

ambas os paradigmas. Além disso, podemos perceber que a Linguística Funcional 

considera a linguagem como instrumento de interação social, tendo como interesse 

de investigação os dados reais da fala.  

De acordo com Oliveira e Cezario (2007, p. 93), no que diz respeito à ligação 

existente entre as recomendações dos PCNs e a Linguística Funcional,  
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[...] os usos linguísticos combinam estratégias mais regulares e 
sistemáticas, necessárias à interlocução sociais de caráter geral e 
coletivo, a usos de âmbito mais individual, relativos a estruturas mais 
criativas e pessoais de apropriação da língua. Para o funcionalismo, 
a primeira definição cobre o conceito de gramática, enquanto a 
segunda refere-se ao discurso.  

 

A partir dos diferentes usos da língua, com o passar dos anos, sua estrutura 

vai se sistematizando. Essas ações resultam em conceitos relativos à teoria 

funcionalista, a saber: iconicidade e marcação; transitividade; figura e fundo; 

prototipicalidade; informatividade; gramaticalização; e discursivização (FURTADO 

DA CUNHA; OLIVEIRA; MARTELOTTA, 2003). Porém, neste estudo, trabalharemos 

apenas com os conceitos de gramaticalização e discursivização.  

No subtópico a seguir, apresentamos pesquisas atuais, que buscam traçar o 

uso da língua tal como se observa na oralidade do português brasileiro, bem como 

salientar a necessidade dos vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” estarem 

presentes de forma dinâmica e coerente na gramática tradicional, refletindo as 

transformações sociais, culturais e econômicas do país.  

 

4.2 Paradigmas funcionalistas da linguagem: gramaticalização e 

discursivização dos vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” 

 

Tendo em vista a ocorrência de elementos que tendem a desempenhar 

funções diferentes em relação à língua falada e à língua escrita – como, por 

exemplo, “né”, “tá?” e “então” –, Martelotta (2004) faz uma distinção entre esses 

dois processos de mudança linguística. O primeiro refere-se à gramaticalização, 

definida pelo autor como um processo que “[...] leva o item lexical a funcionar como 

operador argumentativo, assumindo funções referentes à organização interna do 

texto” (p. 83). Nas palavras de Gonçalves et al. (2007, p. 160), “[...] o termo 

gramaticalização associa-se a palavras como transformação, evolução e processo”. 

Martellota et al. (1996) e Luquetti e Castelano (2012) afirmam que o processo 

de gramaticalização ocorre quando itens lexicais e construções sintáticas passam a 

desempenhar funções referentes à estratégia comunicativa. A principal 

característica desse processo é a unidirecionalidade, pois esses elementos 

assumem funções gramaticais em determinados contextos e, uma vez 

gramaticalizados, dão continuidade ao processo, desenvolvendo outras funções 
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gramaticais. Segundo Neves (1997, p. 117), “[...] ver a língua em seu funcionamento 

implica vê-la a serviço das necessidades dos usuários, e a partir daí, em constante 

adaptação”. Corroborando essas ideias, Gonçalves et al. (2007, p. 15) afirmam que 

“[...] não há gramática como produto acabado, mas sim constante 

gramaticalização”.  

Já a discursivização, segundo Martellota et al. (1996) e Luquetti e Castelano 

(2012), é um processo pelo qual um elemento não tem mais relação com as normas 

gramaticais, e sim com o discurso. Dessa forma, os itens lexicais que sofrem 

discursivização passam a se denominar marcadores discursivos ou 

conversacionais, “[...] modalizando ou reorganizando a produção da fala, quando a 

sua linearidade é momentaneamente perdida, ou servindo para preencher os vazios 

ou interrupções [...]” (MARTELOTTA, 2004, p. 83).   

Furtado da Cunha, Oliveira e Martelotta (2003, p. 49) propõem que, “No 

quadro da linguística funcional, a gramaticalização e a discursivização são 

fenômenos associados aos processos de regularização do uso da língua. Ou seja, 

relacionam-se à variação e à mudança linguística”. Sendo assim, os itens lexicais 

que passam por esses processos funcionam como prática social no dia a dia dos 

brasileiros, pois são utilizados para diversos fins, inclusive explicitar conceitos 

difíceis de serem expressos em poucas palavras.  

A seguir faremos uma breve análise a respeitos das múltiplas funções dos 

vocábulos em estudo, sob a perspectiva da Linguística Funcional. 

 

4.2.1 Funções dos vocábulos “assim” e “tipo” 

 

Fazendo uma análise sob o viés da Linguística Funcional, o primeiro passo 

na direção de uma mudança por gramaticalização/discursivização de “assim” é seu 

uso dêitico4. Em Coutinho (1976), vimos que esse vocábulo provém do latim ad sic, 

sendo esse elemento sic(e), segundo Ernout e Meillet (1959), constituído pela 

partícula ce, muito comum nas línguas itálicas, que também está presente em 

pronomes demonstrativos, como hic(e) (este) e illic(e) (aquele), assim como em 

                                                           
4 De acordo com Martins (2008, p. 84), “A maioria dos linguistas e filósofos da linguagem, de fato, 
considera os dêiticos como os elementos da língua que, diferentemente dos outros signos 
linguísticos, remetem à situação enunciativa construída em torno do emissor”. (MARTINS, Iara F. 
Melo. Mapeamento das multifunções do assim: dos dêiticos discursivos aos marcadores do 
discurso em contextos orais paraibanos. 2008. 216 f. Tese (Doutorado em Linguística) – 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, UFPB, 2008). 
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advérbios tirados de temas demonstrativos, como tunc(e) (então) e nunc(e) (agora). 

Além disso, apresenta a trajetória de Heine et al. (1991) espaço > tempo > texto, 

passando a fazer parte de locuções conjuntivas, além de manifestar um processo de 

discursivização, que o leva a funcionar como marcador discursivo.  

Segundo Machado (1956 citado por LIMA-HERNANDES, 2011), a palavra 

“tipo” tem sua origem nos contatos entre os povos latinos e os povos oriundos da 

Grécia. Apesar de “tipo” ter etimologia grega, há consenso entre os estudiosos de 

que essa palavra entrou para o idioma português por meio do latim – typu – no 

século XVII. Com as novas necessidades na sociedade da época, o serviço de 

reprodução de obras pelos copistas passa a ser constante, daí o aumento de 

recorrência da palavra “tipo” com a acepção de “letra de forma, de imprimir”. 

Martellota et al. (1996) destacam que o vocábulo “assim” tem seus usos 

marcados tanto pelo processo de gramaticalização, por assumir novas funções 

gramaticais como anafórico e catafórico, quanto pelo de discursivização, por 

assumir função de preenchedor de pausa. Martelotta et al. (1996) e Silva e Macedo 

(1996) propõem que o vocábulo “assim” assume uma função de preenchedor de 

pausa, decorrente do seu uso catafórico, pois faz referência a um vocábulo que 

ainda irá aparecer no texto e dá tempo para a organização do pensamento no 

momento da fala. O “tipo”, por sua vez, é caracterizado como um vocábulo já 

gramatical que assume funções mais gramaticais ainda, não sendo reconhecidos 

em suas diferenças pelos falantes (GONÇALVES et al., 2007). Para Luquetti e 

Castelano (2012), tanto o “assim” quanto o “tipo” podem especializar-se em funções 

de cunho gramatical e discursivo. 

Gonçalves et al. (2007) acreditam que uso do vocábulo “tipo” está ligado a 

uma questão de atitude linguística. Dessa forma, se as pessoas ficam mais 

próximas umas das outras, logo, certos usos linguísticos são motivados por essa 

aproximação e incorporados. Os autores observaram os empregos desse vocábulo 

na fala de pessoas mais jovens ligadas a esportes radicais e de professores de 

adolescentes.  

Para Bagno (2011, p. 848), o “tipo” é empregado por falantes nascidos a 

partir da década de 1980, mas “[...] é repelido e até condenado pelos falantes mais 

velhos, que, no entanto, usam o ‘assim’ (e também o ‘aí’ e o ‘então’) com a mesma 

intensidade com que seus filhos e netos usam o ‘tipo’”. Ainda de acordo com a 

pesquisa realizada pelo autor no corpus do Projeto da Norma Urbana Oral Culta 
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(NURC-Brasil), é possível observar o processo de gramaticalização do “tipo” e, com 

isso, fica claro o indício de parentesco entre os vocábulos “assim” e “tipo” quando 

esses dois advérbios são falados em sequência.  

Os vocábulos “assim” e “tipo” também podem ter a função modalizadora. Em 

relação a essa assertiva, Neves (2006, p. 152) faz as seguintes considerações:  

 

[...] se a modalidade é, essencialmente, um conjunto de relações 
entre o locutor, o enunciado e a realidade objetiva, é cabível propor 
que não existam enunciados não modalizados. Do ponto de vista 
comunicativo-pragmático, na verdade, a modalidade pode ser 
considerada uma categoria automática, já que não se concebe que o 
falante deixe de marcar de algum modo o seu enunciado em termos 
de verdade do fato expresso, bem como que deixe de imprimir nele 
certo grau de certeza sobre essa marca. 

 

Neves (2006, p. 154) revela, ainda, que os modalizadores “[...] são usados na 

interação verbal, em princípio, para exprimir o ponto de vista do enunciador”; ou 

seja, revelam uma possível intenção do falante ao ouvinte. Ainda de acordo com a 

autora, é importante que se leve em consideração o contexto para que se faça uma 

análise linguística das modalizações. O uso dos modalizadores num enunciado 

sugere uma escolha linguística por parte do falante, não de forma aleatória, mas 

como um recurso argumentativo, cuja finalidade é propriamente discursiva 

(MARTELOTTA et al., 1996). 

Conforme Neves (1996 citado por NEVES, 2006), há uma série de maneiras 

pelas quais a modalidade pode ser expressa: a) Por um advérbio; b) Por um adjetivo 

de caráter predicativo; c) Por um substantivo; d) Pelas próprias classes gramaticais 

do verbo da predicação; e e) Por um verbo modal ou de significação plena. Para 

esta pesquisa, foi mais significativa a observação da primeira e da terceira 

categoria. Tanto a classe dos advérbios quanto a dos substantivos é marcada por 

um extenso número de elementos e se adaptam às intenções comunicativas do 

discurso, por isso, é importante observar que a modalidade tem a função de 

expressar valores, atitudes e emoções do falante. 

De acordo com os estudos de Martelotta et al. (1996), esse caminho 

caracteriza o processo de discursivização, pois, ao perder sua carga semântica, o 

vocábulo passa a desempenhar funções de caráter discursivo, voltadas,   

principalmente, para a (re)organização da fala decorrente do fato de que essa 

modalidade é marcada pelo improviso. 
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4.2.2 Funções da expressão “tipo assim” 

 

Foram encontradas poucas pesquisas baseadas na Linguística Funcional que 

exemplificam e categorizam esta expressão. 

Segundo Risso et al. (2006), entre os exemplos mais comuns de 

preenchedores de pausa estão vocábulos como: “agora”, “então”, “depois”, “aí”, 

“mas”, “bem”, “bom”, “enfim”, “quer dizer”, “por exemplo”, “assim”, “tipo assim”, entre 

outras. Segundo a autora, essas palavras e locuções são faladas no decorrer do 

discurso e orientam os falantes no que diz respeito ao assunto, dando 

sequencialidade à fala.  

Em contraponto, Lima-Hernandes (2011, p. 75) revela que o vocábulo “tipo 

assim” (e também o “tipo”), “[...] estabelece conexão entre orações, combinado ou 

não a outros elementos conectivos”. 

Bittencourt (2012) acrescenta ainda que os diversos significados e funções 

que o vocábulo “tipo assim” vem assumindo na fala dos adolescentes remete a um 

processo integrado com a gramaticalização, que é o da discursivização, passando a 

assumir a função de preenchedor de pausa. 

A seguir, descrevemos os procedimentos metodológicos utilizados na 

elaboração desta pesquisa, bem como a análise dos dados. 
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5 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para atingir os objetivos deste estudo, a metodologia escolhida foi a de 

natureza qualitativa de cunho exploratório, uma vez que procura desenvolver e 

esclarecer alguns conceitos e ideias (GIL, 2010). 

Na presente pesquisa, fizemos uma análise dos usos/funções dos vocábulos 

“assim”, “tipo” e “tipo assim” na fala da cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. Para 

tanto, utilizamos o corpus “A língua falada e escrita da região norte-noroeste 

fluminense” (em elaboração), que se constitui de um banco de dados com textos 

orais e escritos, produzidos, até o momento, por 106 informantes, sendo 51 da 

região noroeste fluminense e 55 da região norte. A escolha do corpus se deu pelo 

fato de conterem textos produzidos em situações reais de fala de habitantes de 

Campos dos Goytacazes, interior do Estado do Rio de Janeiro, e local onde esta 

pesquisa foi realizada. Todos os informantes foram estratificados de acordo com as 

variáveis sociais sexo, idade (10 a 20 e acima de 23 anos) e escolaridade 

(Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Ensino 

Superior completo e incompleto).  

Para atingir os objetivos deste estudo, optamos por analisar apenas textos 

orais de alunos da cidade de Campos dos Goytacazes (região norte fluminense), 

independente destes utilizarem ou não os vocábulos em estudo, totalizando uma 

amostra de 30 informantes (Anexo). As entrevistas foram feitas no período de junho 

a dezembro de 2011. 

Do universo de textos do corpus selecionado, analisamos apenas os textos 

orais pelo fato de dois dos vocábulos em estudo não terem nenhuma ocorrência na 

modalidade escrita. Todavia, são frequentes nos textos orais, com 17 ocorrências 

do vocábulo “tipo” e 28 do vocábulo “tipo assim”.  

É importante levar em consideração que cada informante produziu cinco tipos 

distintos de textos orais, considerados, assim como as variáveis sociais, como 

fatores extralinguísticos (SOUZA, 2012): a) narrativa de experiência pessoal; b) 

narrativa recontada; c) descrição de local; d) relato de procedimento; e e) relato de 

opinião, já que exploram o campo da experiência com eventos do dia a dia, 

registrados na lembrança, contados para outros. De acordo com Bosi (2003, p. 16), 

“[...] a memória se enraíza no concreto, no espaço, gesto, imagem e objeto”. Para a 
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autora, o discurso emotivo aproxima o falante da verdade e, “[...] ao narrar uma 

experiência profunda, nós a perdemos também, naquele momento em que ela se 

corporifica (e enrijece) na narrativa” (p. 35). 

Na coleta de dados, foram seguidas algumas instruções necessárias para 

garantir uma condição de comunicação que se aproximasse o máximo possível de 

uma situação real e espontânea de interação. Para tanto, cada entrevistador foi 

preciso e explícito quanto ao tipo de texto a ser coletado: a) Narrativa de experiência 

pessoal: conte uma história que tenha ocorrido com você e que tenha sido 

marcante, pode ser triste ou alegre; b) Narrativa de experiência recontada: conte 

uma história que tenha ocorrido com alguém que você conheça, que tenha sido 

interessante, triste ou alegre; c) Descrição de local: descreva o lugar onde você 

mais gosta de ficar ou passear, seu local preferido; d) Relato de procedimento: você 

pode me ensinar algo que saiba fazer bem?; e e) Relato de opinião: o que você 

acha da cidade de Campos dos Goytacazes? 

Na análise dos dados, sob uma perspectiva funcional, verificamos os 

usos/funções e a frequência dos vocábulos em estudo com seus respectivos 

exemplos prototípicos, a saber: dêitico, anafórico, catafórico, modalizador e 

preenchedor de pausa. Levamos em consideração o contexto da realização desses 

marcadores conversacionais, seu comportamento sintático, bem como sua noção 

semântica no contexto.  

As propostas de Martelotta et al. (1996), Gonçalves et al. (2007), Lima-

Hernandes (2011), Luquetti e Castelano (2012) e Bittencourt (2012) foram adotadas 

como base para identificar as funções desempenhadas pelos vocábulos em estudo 

dentro do corpus. A partir dos teóricos mencionados, selecionamos cinco usos dos 

vocábulos em estudo: dêitico, anafórico, catafórico, modalizador e preenchedor de 

pausa, levando em consideração o contexto linguístico que pode desencadear tais 

usos. 

 

5.1 Uso dêitico 

 

O primeiro passo na direção de uma mudança por 

gramaticalização/discursivização de “assim” é seu uso dêitico (MARTELOTTA et al. 

(1996; LUQUETTI; CASTELANO, 2012). Em virtude do corpus selecionado ser 

desprovido de dados visuais, encontramos apenas 16 ocorrências que achamos 
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possível classificar como dêiticos gestuais prototípicos. Entretanto, vamos 

exemplificar apenas três casos, em uma mesma fala, onde o “assim” aparece 

imediatamente seguido de oh (= olha), e um caso onde o “assim” encontra-se 

precedido do mesmo vocábulo (ou seja, “assim assim”). Vejamos o primeiro 

exemplo: 

 

(1) Entrevistador: o quê que você sabe fazer e poderia me ensinar? 

Informante: ah...  ensiná... a fazê pipa...   

E: como que é? 

I: pega um bambu...  assim...  reto...  aí panha o grandão faz isso aqui...  aí bota 

outra aqui em baixo...  aí quando tá aqui (   ) começa enrolar a linha neles...  enrola 

nos dois...  vou lá e enrolo a linha aqui...  aqui nas ponta da vareta...  aí vai ficá tudo 

certinho assim...  prepara a linha aqui e vai botando...  aí panha a cola assim oh::...  

panha o papel de seda... bota em cima dela assim oh::... esticadinha... depois 

bota... quando tiver tudo murchinho assim oh::... ocê vai lá e pega a colinha e 

bota... e vai botando...  a ponta todinha... ocê vai... e pega no fugão (   ) assim::... 

ocê liga (   ) não põe pa pegá fogo não... (Relato de procedimento, informante 01, 

Yuri, masculino, 11 anos, 5º ano do Ensino Fundamental II, Campos dos 

Goytacazes/RJ). 

 

Ao proferir essas frases, o informante pegou um objeto (como por exemplo, 

um pedaço de papel) para mostrar de maneira mais clara como é feita uma pipa, 

como sugere o verbo olhar (oh), que vem logo em seguida, podemos concluir que 

os usos do “assim” acima fazem alusão a alguns gestos. Trata-se do que 

chamamos uso gestual, ou seja, uso que faz referência a gestos ou, de um modo 

geral, fatos do mundo extralinguístico que só podem ser inferidos com auxílio de 

algum artifício visual.  

Nos textos orais selecionados para esta investigação, não encontramos um 

exemplo do “tipo” sendo utilizado com sua função dêitica5. Entretanto, retiramos um 

trecho da fala de uma informante do corpus selecionado, um exemplo do seu uso 

dêitico: 

 

                                                           
5 Ver exemplos em Bagno (2011, p. 848) e Luquetti e Castelano (2012, p. 3). 
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(2) I: bom minha opinião sobre a conversação a fala daqui de Itaperuna... é:: eu... eu 

já mim adap/mim adaptei porque... ou minha origem é é da zona rural mas... eu 

acho que eu acabo falando como o pessoal daqui mesmo... às vezes a gente 

consegui até::... pega alguma coisa de de tá falando tipo agora como eu tô falando 

é:: meio mineiro sei lá essa coisa meio puxada... meio de interior mesmo a gente 

não consegui fugir mesmo as raízes... (Relato de opinião, Marcela, feminino, 22 

anos, Ensino superior incompleto, Itaperuna/RJ). 

 

Neste caso, ao dizer “tipo agora como eu tô falando”, o informante indica que 

é ele quem está falando naquele exato momento e daquele determinado jeito (“meio 

mineiro”). Trata-se do que chamamos uso gestual, ou seja, uso que faz referência a 

gestos ou, de um modo geral, fatos do mundo extralinguístico que só podem ser 

inferidos com auxílio de algum artifício visual. 

Nosso objetivo, no subtópico a seguir, é desenvolver uma análise dos usos 

dos vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” com base nos princípios que compõem o 

paradigma de gramaticalização. 

 

5.2 O processo de gramaticalização 

 

 Gramaticalização consiste em um processo de mudança semântica que leva 

itens lexicais e construções a assumirem progressivamente funções de caráter 

gramatical. No caso dos vocábulos “assim” e “tipo”, tem-se uma trajetória comum a 

esses elementos: dêitico > operador argumentativo. Acreditamos que são 

consequentes basicamente dos usos metatextuais (proveniente de dêiticos) os seus 

usos mais gramaticalizados (LUQUETTI; CASTELANO, 2012). 

Como todo elemento dêitico, os elementos em estudo passam a assumir uma 

função metatextual, na medida em que fazem alusão a dados do texto já 

mencionados (anáfora) ou por mencionar (catáfora). Partimos, com Heine et alii 

(1991, p. 179), da hipótese de que os usos anafórico e catafórico são consequentes 

de uma metáfora espaço > discurso, que constitui uma espécie de primeiro passo 

na direção de funções de caráter ainda mais gramaticalizados. Esse uso 

metatextual, que já ocorria no português arcaico, como se pode constatar em 

Martelotta et al. (1996), chegou até os dias de hoje. 
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5.2.1 Usos provenientes de anafóricos 

 

Quando um elemento faz referência a um vocábulo previamente explicitado 

no texto, seu uso é categorizado como anafórico e evidencia o início do processo de 

gramaticalização. Nos segmentos abaixo há exemplos em negrito desse uso: 

 

(3) I: aí a gente::... fica brincando lá...  eu e meus amigos...  leva dinheiro a beça...  

meu pai dá... leva a gente... daí agente vai lá e joga... fica jogando... fica 

brincando... depois a gente vai embora... aí é assim... (Descrição de local, 

masculino, informante 01, Yuri, 11 anos, 5º ano do Ensino Fundamental II, Campos 

dos Goytacazes/RJ). 

 

(4) I: (...) então... eu tive que entrá numa... numa guerra... praticamente... uma 

guerra de família... e com isso... algumas pessoas me julgaram... brigona... que eu 

sô isso e aquilo... e eu não gosto desse tipo de palavra... então... as pessoas fala 

as coisa... e machucam a gente::...  tendeu? então::... é isso... (Narrativa de 

experiência recontada, informante 26, Maria Luzia, feminino, 52 anos, EJA – 9º ano 

do Ensino Fundamental II, Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

No exemplo (3), ao usar o “assim” a informante se referiu à descrição que foi 

feita anteriormente (no caso, da ida a um salão de jogos de um shopping). Já em 

(4), tem-se o “tipo” anafórico, pois faz alusão ao vocábulo “brigona”, mencionado 

anteriormente.  

Alguns usos do vocábulo “assim” são provenientes de seu valor anafórico, 

como são os casos de “assim” temporal. 

 

(5) I: vai pedí o seu nome... aí você bota... aí embaixo vai pedí sua senha e o seu 

email... assim que você botá seu email você aperta “cadastre-se” (...) aí você bota a 

sua senha e sua data de nascimentu... vai tá feito.... aí pa cê achar seus amigo vai 

tá lá pra cê botá o MSN, Gmail... e pesquisar eles::... você clica em cima de quem 

você qué no face e aperta enviá... (Relato de procedimento, Ismael, masculino, 13 

anos, 6º ano do Ensino Fundamental II, Campos dos Goytacazes/RJ). 
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Em (5), tem-se um exemplo do “assim” com valor temporal, ao mesmo tempo 

que faz referência às informações já mencionadas. Nesse caso, a expressão “assim 

que” indica uma cláusula subordinada que expressa uma noção temporal de 

proximidade imediata em relação à principal (MARTELOTTA et al., 1996).  

Como vimos, os vocábulos “assim” e “tipo” com valor anafórico, em contextos 

específicos, podem fazer dos dados anteriormente mencionados a causa do que vai 

ser dito em seguida. 

 

5.2.2 Usos provenientes de catafóricos 

 

Quando o operador argumentativo faz referência a um item que ainda irá 

aparecer no texto, trata-se de uma catáfora. No segmento abaixo, há dois exemplos 

do vocábulo “assim” com a função de introduzir um novo turno de relato de discurso: 

  

(6) I: bom...  tem uma amiga minha que foi assaltada... numa pracinha... ela tava 

indo/saindo da faculdade dela...  aí veio um garoto de douze anos... pa assaltá-la...  

gritou assim... “é um assalto”... com u caniveti... nisso... ela falou assim... “mininu... 

cê tá doido... que susto... sai daqui”... e ele saiu... dando risada da cara dela...  

porque... ela levou susto com ele... (Narrativa de experiência recontada, informante 

14, Raquel, feminino, 18 anos, 3º ano do Ensino Médio, Campos dos 

Goytacazes/RJ). 

 

No exemplo (6), os dois casos do “assim” têm valor catafórico, pois aludem 

ao que vai ser dito posteriormente pela informante, em ordem direta.  

Como já foi mencionado, os usos gramaticalizados possuem origem 

metatextual. Um dos usos provenientes do valor catafórico de “assim” e “tipo” pode 

ser encontrado em ocorrências desses vocábulos em contextos comparativos. A 

seguir temos um exemplo do “tipo” sendo utilizado a fim de fazer uma comparação: 

 

(7) I: (...) então...  eu acho...  que::...  eu faço isso muito bem...  fazer as veze firme...  

dependendo de uma música...  às veze...  ocê tem que fazer uma coisa assim mais 

clássica...  tipo um ballet...  alguma coisa assim... mais suave...  (...) (Relato de 

procedimento, informante 13, Estefany, feminino, 16 anos, 2º ano do Ensino Médio, 

Campos dos Goytacazes/RJ). 
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No exemplo acima, o vocábulo “tipo” parece indicar insegurança do falante 

em relação à expressão adequada de seus pensamentos. Esse é o contexto que 

gera, por gramaticalização, a construção comparativa. 

Paralelamente aos usos gramaticalizados apresentados acima, os vocábulos 

em estudo apresentam alguns usos discursivizados, como será exemplificado no 

suptópico a seguir. 

 

5.3 O processo de discursivização 

 

Estamos chamando de discursivização o processo de mudança semântica 

que leva determinados elementos lexicais a assumirem funções voltadas 

predominantemente para o processamento do discurso. Neste caso, tem-se uma 

trajetória comum a esses vocábulos: dêitico > (metatextual) > marcador discursivo 

(LUQUETTI; CASTELANO, 2012). 

Os marcadores “assim”, tipo” e “tipo assim”, como ocorre com os marcadores 

discursivos em geral, assumem a função básica de viabilizar o discurso no ato 

improvisado da comunicação falada (MARTELOTTA et al, 1996; LUQUETTI; 

CASTELANO, 2012; BITTENCOURT, 2012). Por meio deles, o falante marca para o 

ouvinte: a omissão de informações transmitidas, a insegurança ou não 

comprometimento do falante em relação às informações transmitidas, as pós-

reflexões e reformulações consequentes do improviso da fala, a permanência do 

turno da fala, com o preenchimento das pausas consequentes dessas 

reformulações, entre outros.  

 

5.3.1 Modalizadores 

 

 O vocábulo “assim” também pode ser usado para marcar insegurança ou não 

comprometimento do falante em relação à precisão ou à veracidade das 

informações: 
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(8) I: (...) eu acho...  que::...  eu faço isso muito bem...  fazer as veze firme...  

dependendo de uma música...  às veze...  ocê tem que fazer uma coisa assim mais 

clássica...  tipo um ballet...  alguma coisa assim... mais suave...  (...) (Relato de 

procedimento, informante 13, Estefany, feminino, 16 anos, 2º ano do Ensino Médio, 

Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

O “assim”, no exemplo (8), indica uma posição de incerteza em relação ao 

que será dito em seguida, como fica claro no exemplo (9), em que há a presença do 

verbo achar. 

 

(9) I: (...) eu sabia que eu iam me tratá mau... que eu pensava isso em mente... pelo 

fato de meu pai ter me deixado... então achava assim... que eles teria a mesma 

revolta... e totalmente ao contrário... entendeu?... (...) (Narrativa de experiência 

pessoal, informante 28, Viviane, feminino, 34 anos, EJA – 9º ano do Ensino 

Fundamental II, Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

Por meio de sua natureza discursiva, o marcador “assim”, como no caso 

abaixo, passa a ficar mais ligado a restrições de caráter pragmático do que de 

caráter gramatical, como podemos ver a seguir: 

 

(10) I: mais ou menos...  o sim é porque eu nasci aqui...  tô acostumada daqui né?...  

i tamém tem algumas coisa boa aqui::...  num é que eu não goste...  eu gosto...  

mais/mais ou menos...  i::...  i eu não gosto tamém pur caso da prefeita né?...  por 

que...  ela::...  ela é::...  assim...  ela roba muito...  ela::...  é::...  assim... ela roba 

muito...  ela roba::...  num vou dizer que não... e ela roba sim...  i::...  ela tamém divia 

fazê mais coisa aqui né?... (...) (Relato de opinião, informante 12, Ana Carla, 

feminino, 16 anos, 1º ano do Ensino Médio, Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

 A informante parece ficar insegura quanto a dizer sua opinião a respeito dos 

atos ilícitos cometidos pela prefeita e o “assim” reflete essa insegurança. 

Foram encontrados, no corpus selecionado, exemplos do “tipo” modalizador 

expressando um cuidado maior por parte do falante em relação à escolha da 

palavra mais adequada: 
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(11) I: bom... foi um::... muito engraçado... (  ) um amigo meu que...  

encontrei/conheci no ano passado...  esse Assis que...  veio do Piauí...  ele veio 

estudar aqui no João Pessoa aí::...  peguei amizade com ele...  e/tão eu reparei 

que...  ele tem tipo uma falha no dente...  assim que::... maior um pouco...  aí::...  

((risos)) eu (   ) tipo curiosidade...  í eu fui lá::...  perguntei o que::...  o que houve...  

aí ele foi contá...  que ele perdeu o dente num...  ele foi num bingo com os amigo 

dele lá no Piauí...  que...  aí tá num...  era um bingo de uma cabra...  ou um negócio 

assim... (...) (Narrativa de experiência recontada, informante 11, Jonas, masculino, 

18 anos, 1º ano do Ensino Médio, Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

 O informante, talvez com receio de falar que seu amigo tem uma falha no 

dente, prefere usar a expressão “tipo uma falha no dente”, ou seja, não chega a ser 

uma falha em si, mas um “detalhe” mais discreto. No segundo exemplo do trecho 

acima, temos o “tipo” modalizando uma palavra tida como pejorativa (curiosidade), 

para não afirmar para o entrevistador um fato tão desagradável a respeito dele 

mesmo.  

  Com essas funções modalizadoras, os vocábulos “assim” e “tipo” perdem 

suas características referenciais para assumir funções de caráter discursivo, 

caminhando para o processo da discursivização. A partir do momento em que esses 

vocábulos perdem seu valor semântico e podem ser retirados sem fazer falta ao 

discurso (BAGNO, 2011), passam a “[...] desempenhar funções de caráter 

discursivo, voltadas, principalmente, para a (re)organização da fala decorrente do 

fato de que essa modalidade é marcada pelo improviso” (MARTELOTTA et al., 

1996, p. 280). 

 

5.3.2 Preenchedores de pausa  

 

Os marcadores discursivos podem ocorrer em contextos de hesitação e de 

reformulação, que, por um lado, modalizam a informação, marcando insegurança do 

falante e, por outro, funcionam como artifícios para viabilizar o processamento do 

discurso. Em alguns contextos, essas hesitações chegam a um ponto tal que o 

falante necessita de uma pausa para encontrar os termos que melhor expressem as 

informações que quer transmitir (MARCUSCHI, 1991; MARTELOTTA et al., 1996; 

SILVA; MACEDO, 1996). 
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Utilizando um termo de Silva e Macedo (1996), estamos chamando de 

preenchedores de pausa esses marcadores que preenchem vazios causados pela 

perda da linha de raciocínio, facilitando a produção do falante, e, ao mesmo tempo, 

indicam para o ouvinte a manutenção do turno da fala. O exemplo abaixo ilustra 

esse uso: 

 

(12) I: (...) eu acho que tudo isso faz parte da vida de hoje que tamo vivendo... e... 

por último... pra mim... assim... satisfação... foi podê voltar e estudar... porque 

minha mãe não deixava estudá... (...) (Narrativa de experiência recontada, 

informante 26, Maria Luzia, feminino, 52 anos, EJA – 9º ano do Ens. Fund. II, 

Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

Esse uso tem como particularidade o fato do informante ter tempo para a 

organização do pensamento no momento da fala e escolher a palavra mais 

adequada. Abaixo temos o vocábulo “tipo” sendo usado com a mesma função: 

 

(13) I: (  ) além do macarrão... que eu não sei dá a receita... a::... (  ) cê pega a 

gelatina (  ) dois potinhos::... cê faz a gelatina comum... cê compra creme de leite... 

duas caixinhas de creme de leite... e compra uma caixinha de leite condensado... 

deixa ficá... deixa endurecer... depois você pega toda aquela mistura... tipo::.. a 

gente... bate no liquidificador... depois... cê retorna pa geladeira (  ) olha só... 

(Narrativa de experiência recontada, informante 26, Maria Luzia, feminino, 52 anos, 

EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II, Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

A ocorrência do vocábulo “tipo assim” e a recorrência dos artigos indefinidos 

preenchem o vazio informativo causado pela interrupção do fluxo das informações, 

que provavelmente é causada pela insegurança na busca de palavras adequadas, 

como se pode ver no exemplo a seguir: 

 

(14) I: (...) olha a gente quando vai fazer uma faxina...  a gente começa::...  pelos 

quarto...  né... você tira os forro da cama... você::... tira::... rasta os móvi...  

entendeu?... depois varre tudim... passa o primero panu...  com a água limpa...  

entendeu?...  passa o segundo panu...  puque aquela água vai saí suja...  passa o 

segundo panu...  com a água limpa tamém...  na tercera...  você já vai botá uns 
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ingriente tipo assim... um::... um::...  uma/um veja cherozim::...  pra dá um::...  um 

astral na casa...  que é aí que vem a...  que dá aquele cherinho da limpeza...  (...) 

(Relato de procedimento, informante 22, Creusa, feminino, 51 anos, EJA – 6º ano 

do Ensino Fundamental II, Campos dos Goytacazes/RJ). 

 

 Abaixo temos um exemplo prototípico do vocábulo “tipo assim” sendo 

utilizado com a função de preencher uma pausa: 

 

(15) I: pra falá a vedade eu não gosto daqui não... que... tipo assim... não tem nada 

pra você fazê à noite... por exemplo... casa de festa tem pouca casa de festa... não 

tem uma pracinha maneira... (...) (Relato de opinião, informante 24, Edivaldo, 

masculino, 17 anos, EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II, Campos dos 

Goytacazes/RJ). 

 

Esse uso tem como particularidade o fato do informante ter tempo para a 

organização do pensamento no momento da fala para justificar o fato dele falar que 

não gosta da sua cidade. 

Com base nesses exemplos, é possível confirmar que o uso dos vocábulos 

“assim”, “tipo” e “tipo assim” funciona como prática social no cotidiano dos 

brasileiros. Tendo isso em vista, o professor, na sala de aula, tem a possibilidade de 

tirar o foco das regras impostas pela gramática tradicional e colocar em prática as 

propostas dos PCNs em relação ao estudo da oralidade. 

 

5.4 Noção semântica e ocorrências dos vocábulos 

 

Diante do que foi exposto, foi possível perceber que os vocábulos “assim”, 

“tipo” e “tipo assim” são falados de forma natural, atuando diretamente no que diz 

respeito às intenções comunicativas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Noção semântica e ocorrência dos vocábulos 

Noção semântica 
Ocorrência dos vocábulos 

“assim” “tipo” “tipo assim” 

 Dêitico X    

Anafórico X X   

Catafórico X X   

Modalizador X X   

Preenchedor de pausa X X X 

 Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com os dados da Tabela 1, observamos que os vocábulos “assim” 

e “tipo” exerceram, na maioria dos casos, todas as funções categorizadas. Porém, o 

“tipo assim” teve apenas a função de preenchedor de pausa. 

 

Gráfico 1 – Número de ocorrências dos vocábulos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme os dados do Gráfico 1, a função mais utilizada dos vocábulos em 

estudo, considerando todos os sujeitos desta pesquisa, foi a de modalizador. Pelos 

alunos da modalidade EJA, por exemplo, essa função foi empregada 38 vezes. Por 

outro lado, a função menos observada foi a de dêitico, sendo apenas 4 em um total 

de 106 ocorrências. Além disso, é importante destacar que todas as noções 
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semânticas categorizadas foram utilizadas pelo menos por um informante de cada 

grupo.  

 

5.5 Relação entre noção semântica e subgêneros 

 

 A tabela abaixo mostra a frequência dos vocábulos de acordo com os 

diferentes subgêneros dos textos orais selecionados para esta investigação. 

 

Tabela 2 – Frequência dos vocábulos de acordo com o subgênero 

Subgênero Ocorrência dos vocábulos Total 

“assim” “tipo”  “tipo assim” 

Narrativa de experiência pessoal 51 2 12 65 (31,7%) 

Narrativa recontada 44 10 2 56 (27,3%) 

Descrição de local                                          13 1 3 17 (8,3%) 

Relato de procedimento 35 3 6 44 (21,5%) 

Relato de opinião 17 1 5 23 (11,2%) 

Total 160 17 28 205 (100%) 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os dados da Tabela 2 demonstram que tanto o “assim” quanto o “tipo assim” 

têm mais ocorrência nas Narrativas de experiência pessoal – 51 e 12 vezes, 

respectivamente. Isso ocorre basicamente pela constante ocorrência desses 

vocábulos referindo-se à fala de personagem em discurso direto e no que diz 

respeito à organização do pensamento no momento da fala, respectivamente. 

O “tipo”, um vocábulo mais atual, foi utilizado pelos falantes por mais vezes 

nas Narrativas recontadas. De 17 ocorrências, 10 foram faladas neste subgênero.  

 Das 205 ocorrências, 65 (31,7%) delas foram encontradas em Narrativas de 

experiência pessoal. Em contrapartida, o subgênero com menos ocorrência dos 

vocábulos em estudo foi o de Descrição de local, com apenas 17 casos (ou 8,3%).  

Apesar de os vocábulos “assim”, “tipo” e “tipo assim” serem falados a todo 

tempo de forma natural, não há uma abordagem em relação a seu uso nas 

gramáticas e salas de aula, sendo muitas vezes considerados “vícios de linguagem” 

ou “cacoetes linguísticos” e pelo fato de muitos professores ainda acreditarem que a 

gramática e o dicionário contêm todas as possibilidades de uso da língua e se 
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esquecem das múltiplas variedades do português no Brasil, diferente do que 

propõem os PCNs (BRASIL, 1997), bem como os educadores e funcionalistas 

citados nesta pesquisa.  

Segundo Soares (2004), tanto na teoria do déficit linguístico  – que considera 

que o papel da escola é corrigir a linguagem dos alunos – quanto na teoria da 

diferença linguística – que defende que o papel da escola é deixar que o aluno 

tenha domínio de ambas as variedades –, a linguagem do aluno com situação 

econômica desfavorecida sofre descriminação pelo seu dialeto ser inadequado para 

as funções sociais de maior prestígio. Luquetti, Moura e Castelano (2011, p. 24) 

acreditam que “A formação docente é, atualmente, prioritária para a mudança desse 

contexto de diversidade e preconceitos, entre os quais os sociais e os linguísticos”.  

Tendo isso em vista, precisamos resgatar o respeito do professor pelos 

“falares” do aluno e, consequentemente, de sua cultura, o que possibilita ao sujeito 

manter seu autorrespeito e conscientização do valor expressivo. Além disso, a 

discriminação de sua maneira de se expressar pode prejudicar seu desenvolvimento 

psicossocial e gerar conflitos que dificultem ainda mais a necessária ampliação e 

diversificação de sua competência comunicativa objetivada por sua escolarização.  

Apresentamos, a seguir as considerações finais desta dissertação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou apresentar de que maneira os vocábulos “assim”, 

“tipo” e “tipo assim” são utilizados na fala de alunos da rede pública da cidade de 

Campos dos Goytacazes/RJ. 

Considerando a hipótese de que as gramáticas de orientação tradicional e 

descritiva não contemplam todos os usos/funções dos vocábulos em estudo, apesar 

destes assumirem diferentes funções, de acordo com a realidade dos falantes, é 

possível afirmar que o modo destes se expressarem linguisticamente estão 

relacionadas às suas intenções comunicativas, modificando a maneira como os 

indivíduos interagem. 

Neste estudo, apresentamos as abordagens dos vocábulos “assim”, “tipo” e 

“tipo assim” em três gramáticas de orientação tradicional e três gramáticas 

descritivas.  

De acordo com as gramáticas tradicionais consultadas, os advérbios são 

simplesmente palavras invariáveis, modificadoras de verbos, de adjetivos, de 

advérbios ou de toda uma oração, e que expressam circunstâncias. Entretanto, esse 

conceito é facilmente desfeito quando se vê a variação desses elementos de uma 

gramática para outra, pois, como visto, os advérbios que aparecem em uma 

classificação nem sempre constam nas demais. Dessa forma, nota-se que os 

advérbios constituem uma classe gramatical mais complexa do que os gramáticos 

tradicionais sugerem.  

Em relação à classe dos substantivos, nas duas primeiras gramáticas 

tradicionais, os substantivos foram classificados primeiro de acordo com seu critério 

semântico para depois serem classificados pelo seu critério morfológico. Se 

considerarmos as observações de Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2010), a gramática 

deveria apresentar os critérios mórfico e semântico juntos, e não como noções 

independentes e descontextualizados.    

Os autores das gramáticas investigadas não mencionaram a expressão “tipo 

assim” em seus capítulos. Por isso, optamos por registrar aqui o que os gramáticos 

investigados consideram ser importante constar em uma gramática tradicional a fim 

de tentarmos entender o porquê de esses livros terem poucos exemplos (ou mesmo 

nenhum) de situações reais de fala, ou seja, da língua falada. 



56 
 

As gramáticas de orientação linguística consultadas estudam as palavras 

classificadas como advérbio referindo-se a pronomes, numerais, preposições, 

conjunções e até mesmo todo o predicado. Entretanto, tais classificações não são 

aplicadas na gramática tradicional.  

Nas gramáticas descritivas analisadas, não encontramos exemplos dos 

vocábulos “tipo” e “tipo assim” sendo utilizados em situações comunicativas, mesmo 

porque os autores não consideram as variedades da língua falada, mas apenas a 

variedade existente na modalidade escrita.  

Além disso, buscamos identificar algumas contradições existentes na prática 

pedagógica do professor de Língua Portuguesa em relação às propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no que diz respeito à oralidade. 

Verificamos que – não é por acaso – o ensino de língua materna tem sido o alvo de 

indagações, debates e críticas nos últimos anos, principalmente quando são 

apresentados os resultados das avaliações educacionais aplicadas pelo Governo a 

fim de evidenciar os resultados ou diagnósticos da educação no Brasil6. 

Muitos professores ainda valorizam conteúdos tipicamente escolares, que 

privilegiam a memória e deixam de levar em conta a capacidade de reflexão do 

estudante, ignorando a língua que ele já domina. Dessa forma, o aluno não é 

motivado a compreender diferentes usos que se pode fazer da fala, pois muitos 

professores acreditam que a gramática e o dicionário contêm todas as 

possibilidades de uso da língua e se esquecem das múltiplas variedades do 

português no Brasil, diferente do que propõem os PCNs. 

 Ao discutirmos a respeito da educação linguística na escola, bem como da 

formação do professor de língua portuguesa, percebemos que os docentes tendem 

a abordar teorias ou não abordá-las sem estabelecer nenhuma ponte com a prática 

pedagógica. Entretanto, mesmo esses docentes estando despreparados ou pouco 

preocupados com as novas perspectivas de ensino da oralidade e, também, de que 

forma a linguística subsidia todo o processo de ensino-aprendizagem, eles precisam 

se conscientizar da necessidade de dominar determinados conhecimentos teóricos 

para tomar decisões fundamentadas no que diz respeito à elaboração das aulas, às 

                                                           
6 Ver IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (2011). Disponível em: 
<http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: 26 jan. 2012; PROVA BRASIL (2011). 
Disponível em: <http://provabrasil.inep.gov.br/edicao-2011>. Acesso em: 26 jan. 2012; ENEM – 
Exame Nacional do Ensino Médio (2011). Disponível em: <www.inep.gov.br>. Acesso em: 26 jan. 
2012; entre outros. 

http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado/
http://provabrasil.inep.gov.br/edicao-2011
http://www.inep.gov.br/
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escolhas de atividades a serem realizadas na sala de aula, ao gerenciamento das 

aulas e quais avaliações serão realizadas. 

Para a análise dos dados sob uma perspectiva funcional, selecionamos cinco 

usos dos vocábulos em estudo, a saber: dêitico, anafórico, catafórico, modalizador e 

preenchedor de pausa. Observamos que os vocábulos “assim” e “tipo” exerceram, 

na maioria dos casos, todas as funções categorizadas. Porém, o “tipo assim” teve 

apenas a função de preenchedor de pausa. A função mais utilizada dos vocábulos 

em estudo, considerando todos os sujeitos desta pesquisa, foi a de modalizador. 

Além disso, é importante destacar que todas as noções semânticas categorizadas 

foram utilizadas pelo menos por um informante de cada grupo.  

No que diz respeito à frequência dos vocábulos nos cinco subgêneros, tanto 

o “assim” quanto o “tipo assim” têm mais ocorrência nas Narrativas de experiência 

pessoal – 51 e 12 vezes, respectivamente. O “tipo”, um vocábulo mais atual, foi 

utilizado pelos falantes por mais vezes nas Narrativas recontadas. De 17 

ocorrências, 10 foram faladas neste subgênero. Das 205 ocorrências, 65 (31,7%) 

delas foram encontradas em Narrativas de experiência pessoal. Em contrapartida, o 

subgênero com menos ocorrência dos vocábulos em estudo foi o de Descrição de 

local, com apenas 17 casos (ou 8,3%).  

Sabemos que as regras gramaticais não dão conta do uso da língua, já que 

seu foco é a linguagem escrita. Porém, o estudo sistematizado da gramática precisa 

estar relacionado ao uso efetivo da língua, incentivando o aluno a desenvolver 

conscientemente suas habilidades linguísticas. Além disso, precisa considerar as 

diferentes condições de produção do discurso para que o aluno conheça e valorize 

outras variedades linguísticas, sentindo-se estimulado.  

Para que isso aconteça, pesquisas que registram, descrevem e analisam 

sistematicamente os aspectos sociais de uma comunidade de falantes devem ser 

levadas para a sala de aula, a fim de se compreender a estrutura da língua através 

da observação, por exemplo, da variedade linguística existente na sociedade e 

detectar as diferenças entre as camadas socioculturais de discursos.  

Esperamos, com esta pesquisa, contribuir para o preenchimento de um vazio 

existente entre as teorias produzidas na academia e as práticas pedagógicas 

produzidas na escola, ou seja, entre o pesquisador e o professor, que está na sala 

de aula vivenciando todos os enfrentamentos que o ensino oferece. Acreditamos, 
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com esta pesquisa, poder fornecer subsídios para uma melhor compreensão do 

comportamento desses elementos linguísticos.  
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ANEXO – TRECHOS DAS FALAS DOS 30 INFORMANTES DA CIDADE DE 

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 

 

Informante 01: Yuri  
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 11 anos 
Data da coleta: 01/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: conta pra mim... alguma coisa que aconteceu com você de interessante::...  e que 
marcou a sua vida...   
I: ah::...   tia...  foi no dia em que eu tomei um tiro aqui oh::...  na barriga...  aqui oh...   fazia 
assim::...  e não doía não::...   olhei assim e vi aquele negócio sangrando...  e falei...  e fui 
lá correndo...  lá pra casa...  “aqui mãe...  aqui mãe”...  “não se mexe não menino...  não se 
mexe não::...  isso aí é tiro::...  perdido”...  ela falou...  “a polícia que deu... ” foi pá dá num 
cara e pegou em mim::...  aí eu comecei chorando::...  “mãe... vai doer...” aí eu pedindo 
água...  aí a minha mãe...  “não...  não pode beber água não...  se não...   você vai dar 
choque...  aí vai morrer::...  eu falei “mãe...  eu tô muito com sede...” aí minha mão começou 
ressecar::...  ela...  ”vamu...  vamu pro hospital... ” aí chegando lá::...  me deu aquele injeção 
pá::...  pá num doer...  é::...  esqueci...  é::...   
E: anestesia? 
I: anetesia... fui lá e tinha uma bala... “aqui menino...  quase você perdeu a sua vida...  
quase ocê...  num::...  num fica andando”...  obrigado tio... fui lá e::... comecei chorando::...  
deitei no colo dele::...  abracei ele...  pedi muito obrigado...  aí foi lá...  aí tinha mais coisa 
já...  que aconteceu com o meu irmão...  comigo e com ele...  quase perdi a minha vida por 
causa dele...   
 
Narrativa de experiência recontada 
  
E: agora... Yuri... conta pra mim... alguma coisa::... é... alguma coisa que aconteceu com 
algum::...  conhecido seu...  
I: meu irmão...  foi num dia que ele tava vindo da escolinha...  lá perto de nossa casa...  aí...  
agente tava... aí::... tinha um saco de baleba... aí a gente corremos com a baleba e 
começamos a jogar na rua...  aí a gente tinha um portãozinho em frente assim oh::...  aí a 
gente não sabia que tinha cachorro não...  aí ele foi lá e jogou a baleba assim oh::...  aí foi 
lá panhá::...  aí ele panhô e não conseguiu panhá não...  aí ele foi lá subiu no muro e olhou 
assim oh::...  aí o cachorro foi lá...  e rancou um pedaço da boca dele aqui oh::...  aí (   ) 
meu primo começou puxando...  e nada do cachorro soltá...  nada do cachorro soltá...  aí o 
cachorro soltô e viu isso aqui tudo pocado...  dele assim oh::...  ele começou sangrando 
aqui...  aí...  aí eu fui lá correndo chamá...  fui lá e chamei o meu pai...  “pai...  cachorro 
pegou (  )...  aonde?”...   aí ele foi lá e pegou o carro...  fomo lá vê...  aí os cara queria matá 
o cachorro...  aí meu pai... “não...  não...  não mata não...  foi por causa de uma balebá que 
ele veio”...  mas o cara... o dono lá... queria matá também... o meu pai... “não...  não...  não 
mata não”...  aí o meu irmão foi lá po hospital...  aí vai ter  que operá de novo...  pá tirá a 
cicatriz aqui...  aí foi lá e aconteceu isso...   
 
Descrição de local 
 
E: qual o lugar que você mais gosta? 
I: a escola... e/e::... o shopping...  o shoppe...  que tem muito flipper lá...  carrinho de 
controle remoto...  aquele que (   ) assim...  oh...  hum...  acelerando...   
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E: legal...  
I: aí a gente::...  fica brincando lá...  eu e meus amigos...  leva dinheiro a beça...  meu pai 
dá... leva a gente... daí agente vai lá e joga... fica jogando... fica brincando...  depois a gente 
vai embora...  aí é assim...  
 
Relato de procedimento 
  
E: o que que você sabe fazer e poderia me ensinar? 
I: ah...  ensiná...  a fazê pipa...   
E: como que é...   
I: pega um bambu...  assim...  reto...  aí panha o grandão faz isso aqui...  aí bota outra aqui 
em baixo...  aí quando tá aqui (   ) começa enrolar a linha neles...  enrola nos dois...  vou lá 
e enrolo a linha aqui...  aqui nas ponta da vareta...  aí vai ficá tudo certinho assim...  oh...  
prepara a linha aqui e vai botando...  aí panha a cola assim oh::...  panha o papel de seda...  
bota em cima dela assim oh::...  esticadinha...  depois bota...  quando tiver tudo murchinho 
assim oh::...  ocê vai lá e pega a colinha e bota...  e vai botando...  a ponta todinha...  ocê 
vai...  e pega no fugão (   ) assim::...  ocê liga (   ) não põe pa pegá fogu não...   
E: hamham::...   
I: pá ela esticá todinha...  estica...  estica todinha e fica boa...  a gente só faz direto...  e solta 
pipa...  qui...  sim...  se não fizer assim...  fica runho...  a pipa fica rasgando...  assim fica 
esticadinho...  a gente faz pipa a beça...  
 
Informante 02: Kaio 
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 10 anos 
Data da coleta: 02/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Kaio:: conta pra mim alguma coisa que te aconteceu...  e que marcou a sua vida...  
I: quando eu fui na Lagoa de Cima::...  
E: aí o que que aconteceu lá?...   
I: aí:: eu e meu irmão tava::... brincando... tinha um negocinho de pular::... aí::... meu irmão 
quando foi pulá:::... bateu de::...  de canela assim na pedra::...  aí ele rebentou:: aí::  
(    ) mas depois eu pulei tamém... só que num::... bateu na pedra não...  bati fora da pedra...  
 
Informante 03: Alberto 
Estudante 
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 13 anos 
Data da coleta: 02/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Albertu::... conta pra mim uma história que aconteceu com você e que marcou a sua 
vida... 
I: teve um dia eu tava de bicicreta correndo... e tinha uma pedra a roda::... passou assim 
na::... na pedra assim::...  perdi o equilibru e::... cortei o pé... ainda assim minha mãe me 
levou lá pro hospital... teve que lavar o machucado::...  pe::... passou o remédiu lá dentru... 
e::... custurô... aí fui eu levei pra casa... depois::... voltei pra lá... tirei os pontu... rive que 
analisa... passou remédiu...  até sará... 
E: hum::... teve muito tempo isso? 
I: faiz dois mese... já... 
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Descrição de local 
 
E: descreve o lugar que você mais gosta... pra mim... 
I: meu quartu... porque lá tem vídeo game::... quandu em dia de semana assim::... sábado 
domingo eu fico jogando vídeo game o dia todo::... aí eu ficu no computador::... ficu na 
janela olhandu::... (   ) o dia todo... lá::... tem os meus brinquedu lá::... o dia todo... 
 
Informante 04: Jhonatas  
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 11 anos 
Data da coleta: 01/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: ((ruído)) Jhonatas... você pode nos contar um fato... que tenha acontecido com você... e 
que te marcou?  
I: que eu gostei?  
E: que você gostou? esso...   
I: é...  foi um teatro que eu fiz na outra escola... Francisco de Assis também... perto do 
Trianon... é... fé/como se fosse Chapeuzinho Vermelho... eu era o jacaré... que eu não tinha 
lobo... era o jacaré... a vovó era uma tia lá... aí também tinha até um palhaço... nesse dia... 
a tia Débora né?... ela era Chapeuzinho Vermelho... aí eu... toda hora (  ) todo mundo 
quando era pequeno né... eu ficava querendo fazer logo o teatro aí... aí tinha uma casinha 
perto de casa...  ficava lá na janelinha...  dando tchau...  pras pessoas... aí começou né...  
aí... eu fingia que eu era o lobo né... mas era um jacaré... alguém: “Com licença”... aí...  é...  
a tia Débora né?... ela... tipo assim... igual a uma história mesmo... aí nós távamos... 
andando... aí/ela me encontrou... eu era o jacaré né?... aí ela falou que ia pá casa da vó 
dela... aí eu fui... fingiu que tava correndo (ruído))aí eu cheguei lá... a vó dela tava deitada... 
aí... aí eu... ”uau... ”fingi que tava (  )ela ((ruído))aí veio a tia Socorro... era o palhaço... 
fingindo que era o caçador... aí... fingiu que tava... me matando... o lobo... que que eu era o 
jacaré né?... aí toda hora... que tinha passeio... eu ia... eu era sempre o jacaré... aquela 
fantasia ninguém tirava de (  ) quando chegava lá... eu usava a fantasia do jacaré... o meu 
professor deixava eu usar... todo dia eu ficava com a fantasia do jacaré... aí agora... quando 
eu cresci né?... minha avó me levou pra praia... num domingo... eu... minha mãe... meus 
dois irmão... é... uma menina... um menino... só nós... aí... eu... fui numa praia... aí eu 
entrei... aí a praia tava longe... aqui... mas agente já tava lá na areia...  já da praia...  e aí...  
lá...  /lá embaixo...  era a praia...  aí eu fui correndo...  aí né...  eu entrei no mar...  tava 
raso...  e eu fui lá pro fundo indo...  tava raso...  aí eu pisei num troço pontudo...  quando eu 
peguei...  no chão...  era uma estrela-do-mar...  Eu gritei como não sabia o que era e joguei 
fora...  no mar né...  aí...  aí lá tinha um monte de Tatuí...  eu catava Tatuí lá...  aí eu levei 
um carrinho que...  que era/é de botá areia dentro...  aí eu botei o Tatuí lá dentro com a 
areia...  e achei um...  caranguejo dentro da conchinha...  aquelas conchas que agente ouve 
no mar...  o caranguejo [E: humhum... ] tava ali dentro...  aí eu achei dois...  aí eles 
ficaram/aí eu botei eles/botei dentro do carrinho...  com areia...  e achei uma lesma-do-
mar...  enterrada na praia...  foi um lugar muito bonito...  cabou? 
E: muito bom...  
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: agora...  nós gostaríamos que você nos contasse...  algo de interessante...  que tenha 
acontecido com alguém que você conheça...  
I: ((suspiro)) posso falar da minha irmã? Também?...   
E: pode...   
I: eu e ela? 
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E: pode... pode sim...  
I: um dia né...  eu e minha irmã né...  a minha irmã tem sete ano...  aí tava...  nó/nós dois...  
sozinho dentro de casa né...  quê eu já cuido dela um pouco...  aí ela falou comigo...  aí eu 
fui ficar com minha irmã...  aí nesse dia...  nós távamos vendo...  filme de terror...  que tava 
passando na televisão...  aí...  de noite...  eu to falando verdade...  eu::...  não tinha ninguém 
dentro de casa...  tava tudo escuro...  que agente ia lá ver...  filme assim...  no escuro...  aí...  
nós ouvimos uma voz...  e a gente viu um vulto...  todo preto...  aí ele ficou chamando a 
gente...  e agente não quis ir...  e o guarda-roupa se mexeu sozinho...  aí nós tava em cima 
da cama...  aí agente se enrolou com medo...  aí ele tava me chamando assim...  “vem cá...  
vem cá” 
E: que isso?...   
I: é verdade... aí eu e minha irmã ficamos com medo...  aí eu...  “posso falar um negocio 
aqui?” eu falei... eu falei assim... “vai pro inferno...  da onde você veio... que eu não quero 
ser atentado por você não...  “aí ele foi e jogou um negócio na gente...  eu não sei o que era 
não... tipo uma fumaça saindo assim... eu não sei o que era não... e jogou em mim e na 
minha irmã... só que não aconteceu nada com a gente não... só foi isso só... que 
aconteceu...   
E: e a sua irmã...  ficou como?...  
I: nós dois ficamos com medo...  aí nunca mais...  nós queremos ficar sozinhos...   
E: muito bem...  
 
Informante 05: David 
Estudante 
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 14 anos 
Data da coleta: 24/08/2011  
 
Não houve ocorrência dos vocábulos em estudo. 
 
Informante 06: João Pedro  
Escolaridade: 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 11 anos 
Data da coleta: 01/12/2011  
 
Não houve ocorrência dos vocábulos em estudo. 
 
Informante 07: Ismael 
Escolaridade: 6º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 10 anos 
Data da coleta: 10/11/2011  
 
Relato de procedimento 
 
E: me ensina a fazê alguma coisa que você saiba fazer... 
I: facebook... 
E: como que é? 
I: vai pedí o seu nome... aí você bota... aí embaixo vai pedí sua senha e o seu email... 
assim que você botá seu email você aperta cadastre-se (...) aí você bota a sua senha e sua 
data de nascimentu... vai tá feito.... aí pa cê achar seus amigo vai tá lá pra cê botá u 
MSN/Gmail... e pesquisar eles::... você clica em cima de quem você qué no face e aperta 
enviá... 
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Informante 08: João Lucas  
Escolaridade: 8º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 13 anos 
Data da coleta: 22/11/2011  
 
Relato de procedimento 
 
E: mi insina a fazê alguma coisa qui ce sabi fazê bem...  
I: bem...  primeiro ce abri a mão assim:: 
E: i ce vai mi insina a fazê o quê? 
I: é tipo um assuviu só qui usandu us labius e as mãos...  
E: assuviu? 
I: ce abri a mão assim... depois bota a mão incima da outra...  fecha as duas...  num tem 
essis dois:: ossus daqui? vai soprá nu meio delis ((sopro)) aí ce abri aqui pra:: é/torcê u 
som...  
E: sai o ar? 
I: é/não aqui já sai ((sopro)) 
E: hãram...  
I: aqui modifica ((sopro)) 
 
Informante 09: Henrique  
Escolaridade: 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 14 anos 
Data da coleta: 22/11/2011  
 
Não houve ocorrência dos vocábulos em estudo. 
 
Informante 10: João Marcos  
Escolaridade: 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 14 anos 
Data da coleta: 22/11/2011  
 
Relato de procedimento 
 
E: agora cê vai mi insina a fazê algu qui você faça muitu bem...  
I: vô ti insina intão a formatá um computador...  nu casu ce:: vai nu/ algum lugá qui venda u 
cd du Windows ô alguma coisa assim:: i compra/ ai você vai faze u siguinti você vai reiniçar 
seu computador/ melhor cê disliga eli...  liga eli...  põe u cd nu driver i/  u cd tem qui se 
butavel nu casu...  põe nu driver ai vai aparecê lá...  “Pressione qualquê tlecra u Windows se 
reiniciadu aparti du DVD...  ai se perta qualqué tecra ali nu:: tecrado qui vai aceitá...  ai eli 
vai fazê u upload  dus arquivus vai dexá lá i você vai selecioná a melhó opção pra você...  lá 
ce bota personalizadu i iscolhi:: a partição qui você quê...  formata:: i bota pra instalá...  ce 
ispera um tempu qui eli vai pegá i vai instalá...  vai reiniciá...  ai você dá seus dadus 
pessoais...  quê qui insina a craquiar também? ((silêncio)) nu casu di craquiá...  nu Windows  
seven ((risos))  nu Windows  seven você:: baixa u Windows  loader...  na internet i::  aperta 
lá pra:: executá eli...  ispera uns cincu minutus qui eli vai pegá i vai:: bota u selial tudo certin 
nu seven...  
 
Relato de opinião 
 
E: agora você vai mi dizê a sua opinião sobri Campos... si você gosta... si você num gosta...  
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I: eu gostu sim...  aqui:: é um lugá calmu mais tranquilu...  pessual é mais amigável...  é:: 
tamem/sei lá... tipo assim...  as iscola aqui:: não são  muitos boa... mais da pru gastu...  
num é tão ruim...  us amigu aqui  dá pra genti gastá...  dá pra zuá um poco... é divertidu dá 
pra sai tranquilamente à noite... às vezes sim as vezes não dependenu du horário...  é 
manerin Campus/eu gostu sim...  
 
Informante 11: Jonas 
Estudante 
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio 
Sexo: masculino 
Idade: 18 anos 
Data da coleta: 08/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: bom...  é::...  Jonas...  você pode ((ruído)) me contar uma estória::... que tenha 
acontecido com você::...  e que marcou a sua vida? 
I: é::...  foi uma::...  foi uma::...  foi uma vez que eu fui no jogo do::...  Fluminense...  que eu 
fui na semifinal da Liber/semifi/não...  quartas de final da Libertadores...  que assim...  o 
meu sonho era ir ao Maracanã é::...  e eu assim...  eu consegui ir nesse dia...  e cheguei 
lá...  noventa mil pessoas...  se arrepio só de lembrar...  entendeu?...  que o Fluminense 
precisava de ganhar de dois gol de diferença...  que/di...  foi num jogo contra São Paulo e 
ele perdeu de um a zero...  e no caso...  tinha que fazer três a um aqui...  ou três/dois a 
zero...  só que chegou aqui...  o Fluminense fez um gol...  e tomou um gol...  quando o 
Fluminense tomou um gol...  cê olhava pa torcida...  todo mundo decepcionado::...  falando 
que o time ia perde::...  aí acabou que o Fluminense virou...  aí no final...  no finalzinho::...  
aos quarenta e cinco...  cum/um minuto de acréscimo...  u::...  o Washington vai lá...  e fez o 
gol...  aí::...  tem nem o que discrevrê...  tem nem o que fala...  bichu...  foi uma... a melhó 
experiência da minha vida...  a maió experiência que eu já tive...  foi isso... 
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: bom...  é::... Jonas...  agora me conte uma história...  que tenha acontecido com um 
conhecido seu...  
I: bom... foi um::... muito engraçado...  (   ) um amigo meu que...  encontrei/conheci no ano 
passado...  esse Assis que...  veio do Piauí...  ele veio estudar aqui no João Pessoa aí::...  
peguei amizade com ele...  e/tão eu reparei que...  ele tem tipo uma falha no dente...  assim 
que::...  maior um pouco...  aí::...  ((risos)) eu (   ) tipo curiosidade...  í eu fui lá::...  perguntei 
o que::...  o que houve...  aí ele foi contá...  que ele perdeu o dente num...  ele foi num bingo 
com os amigo dele lá no Piauí...  que...  aí tá num...  era um bingo de uma cabra...  ou um 
negócio assim...  só que eles começaram mexendo com a cabra...  e aquela saiu correndo 
atrás dele...  aí ele saiu correndo (   ) atrás da cabra...  com medo dela...  botando a mão 
assim segurando ela...  e olhando pra trás::... .só que...  aí...  quando ele virou...  ele bateu 
de frente com o menino...  cabou batendo de rosto no minimo...  bateu de rosto...  aí cabou 
quebrando o dente...  nisso ele contou na sala assim::...  ((risos)) pra todo mundo...  todo 
mundo começou dando risada...  u pessoal zoa ele até hoje...  pu causa dissu...  ((risos)) 
 
Descrição de local 
 
E: é::...  Jonas...  você pode descrever o seu lugar preferido? 
I: dentro do mar...  com certeza...  porque assim::...  eu gosto de surfar com o bodyboard 
né?...  e::...  praticamente todo final de semana eu vou pra praia...  surfar com o meu 
irmão...  meu irmão também gosta de surfar...  e::...  assim...  fico/entro lá seis horas...  vai 
seis horas pra praia...  e::...  sai/chega em casa...  quatro horas...  minha mãe pergunta...  
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“meu filho...  não vai comer não?...” não consigo/a gente come lá...  chama o pessoal pa 
lanchá...  vinte quatro hora no mar...  e no mar...  é tudo...  se pudesse ficá todo dia  
E: no Farol? 
I: é::...  aqui na/aqui na região mermu...  Farol...  muito manero...   
 
Relato de procedimento 
 
E: bom...  é::... Jonas...  agora ocê me ensine a fazer algo...  que você saiba fazer bem...  
I: bom...  que::...  eu acredito assim...  que eu faça bem...  que:: eu acredita em mim 
mesmo...  é::...  surfar::...  que...  assim...  adrenalina::...  cê descê uma onda::...  alta 
((ruído))...  ôca...  entra num tubo...  cara...  naum tem::...  descrição...  ((ruído)) e::...  
assim...  naum é::...  naum é difícl cara...  você deitar numa prancha...  assim...  é::...  
resumino...  ((ruído)) é você deitar numa prancha::...  batê as perna...  batê os braços...  e 
descê a onda...  ((ruído)) tem gente que::... (  ) mais num é bem assim...  tem que ter toda a 
técnica...  postura...  de você ficá em cima da prancha...  pa fazer manobra...  cê tem que 
ter...  a::.. a cantidade de batida certa da perna...  tem que tê noção da/da onda que você 
vai pegá...  se você vai pa direita...  pa esquerda...  tem que saber a posição dos braçu...  
naum é difícil...  mas também não é/não é fácil...  tendeu?... . 
E: muito bom...  muito bom aprender [show de bola]... 
 
Relato de opinião 
 
E: é::...  Jonas é...  agora ocê me diga o que você pensa sobre a cidade de Campos dos 
Goytacazes...  
I: cidade boa::...  sempre morei aqui desde quando eu nasci...  ((ruído)) gosto muito da 
cidade...  apesar do...  /das coisas que acontece...  assim::...  atraso de ônibus...  essas 
coisas que acontecem...  que agente não consegue chegar na escola...  mais::...  tudo 
bem...  a cidade tá em obra...  tá um pouco bagunçado...  mais::...  muito boa...  eu gosto 
muito daqui...  
 
Informante 12: Ana Carla 
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 16 anos 
Data da coleta: 12/07/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Ana Carla...  conta pra mim...  um fato marcante que aconteceu na sua vida...   
I: é::...  quando eu era piquena...  teve primeiro...  a minha mãe/da minha irmã...  e nasceu a 
minha irmã...  e depo/depois nasceu eu...  né?...  aí tá...  aí minha mãe queria assim...  ir 
pra casa da minha avó né?...  pra vê...  pra vê minha vó né?...  pra vê as irmã dela tamém...  
as minhas tia...  aí...  só que...  a minha vó e nem as minhas tia queria que a gente fosse...  
porque é::...  a gente era muito/a gente não era levada...  assim...  porque...  elas não 
gostavam...  que a gente ia pra lá...  não sei o porquê...  elas não gostava que a gente ia pra 
lá...  aí a minha mãe sentia assim...  ficava triste né?...  a gente ficava triste...  aí assim...  
aí tá...  aí quando a gente cresceu...  aí a gente cresceu...  e elas foram::...  assim é::...  
aceitando a gente...  tipo assim...  foram::/aí quando eu vou na casa dela...  ela pede pra 
fazer uma coisa nela...  unha...  alguma coisa...  fazer/lavar louça pra ela...  aí eu fico 
assim...  aí::...  aí eu fico meio...  aí eu fico meio zangada...  porque quando eu era 
pequena...  elas não me aceitava...  e quando é agora...  elas qué né?...  que eu faça as 
coisa nelas...  essas coisa...  e é isso 
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Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim alguma coisa que aconteceu com alguém que você conhece...  
I: é::...  a professora da/da creche do meu priminho né?...  bateu nele...  aí assim (  ) aí 
assim...  é::.. a professora pegou ele pelos bracinho...  aí só foi dando na bunda dele...  
batendo na bunda...  aí ele começou a chorá...  chorá...  chorá...  chorá...  aí::.. a mãe dele 
chegou lá...  pá busca ele...  aí a mãe dele falou assim...  “Renato...  é::...  por/por que que 
você tá chorando?”...  ele não respondia não ficava quetinho...  aí::...  é::...  aí uma/a outra 
mãe que viu a professora batendo nele...  falou assim...  “é::...  porque qui...  conta pra ele...  
cumé...  como é?...  porque qui::...  fala/pergunta a ele se alguém bateu nele?”...  aí::...  a 
minha prima falou assim...  “Renato...  alguém te bateu? Por que...  qui você tá chorando?” 
aí ele falou “não::...  ninguém me bateu não... ” aí::...  é/foi isso...  
 
Relato de opinião 
 
E: cê gosta de Campos dos Goytacazes? 
I: mais ou menos...  o sim é porque eu nasci aqui...  tô acostumada daqui né?...  i tamém 
tem algumas coisa boa aqui::...  num é que eu não goste...  eu gosto...  mais/mais ou 
menos...  i::...  i eu não gosto tamém pur caso da prefeita né?...  por que...  ela::...  ela é::...  
assim...  ela roba muito...  ela::...  é::...  assim...  ela roba muito...  ela roba::...  num vou 
dizer que não... e ela roba sim...  i::...  ela tamém divia fazê mais coisa aqui né?...  tamém 
((ruído)) i::...  issu...  
 
Informante 13: Estefany 
Escolaridade: 2º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 16 anos 
Data da coleta: 08/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: é::...  Estefany::... cê pode me contar uma história que tenha acontecido com você::...   
e::...  que marcou a sua vida? 
I: uma coisa que aconteceu comigo e marcou a minha vida...   foi qui::...   aos três anos eu 
fui abandonada pela minha mãe...  e::...  (  ) que marcou muito a minha vida::...  porque::...  
ela me botô no meio da rua...  e::...  eu fiquei...  aí::...  aí depois disso...  eu comecei a morá 
com o meu pai::...  moro com ele até hoje...  e::...  eu demorei muito...  assim...  pra poder 
entende/lo/as...  abandonei minha família por parte de mãe toda...  não queria saber de 
ninguém...  nunca liguei pra minha mãe::...  nem sentir falta...  eu sentia...  nisso eu sofri 
muito...  puquê todo mundo...  sempre no dia das mães...  naquele dia...  aquela coisa...  
você tem...  tem a sua mãe...  todo mundo tinha...  eu nunca tinha a minha mãe...  sempre o 
meu pai foi ser a minha mãe pra mim...  aí depois eu entrei pa igreja...  aceitei Jesus...  aí eu 
liberei perdão...  perdoei ela...  assim...  e tal...  só que a gente continua um pouco 
afastada... porque ela mora longe... ela mora em outro estado... a gente só se fala pela 
internet e tal... e eu... tipo assim... hoje em dia eu superei... eu tô::...  melhor com isso...  
mais isso marcou muito a minha vida... assim... a partir disso... a minha vida toda mudou...   
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: bom::... é::... Estefany...  agora ocê poderia me contar uma história que tenha acontecido 
com um conhecido seu? 
I: é::... aconteceu/foi...  até nu domingo... tá bem recente::...  foi que a mãe de uma amiga 
minha... ela::... tinha um vício de cigarro... e tava tentando largar há anos... mais nunca 
conseguia... aí ela foi na igreja no domingo... e a gente tava tendo a ceia::... aí::... ela...  
pegou::... ((ruído)) Deus tirou assim... esse vício dela...  ela chegou em casa e cheirou uma 
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blusa que tava com um cheiro de cigarro e... tomou nojo... aí ela parou de fumar...  uma 
importante afirmação de Deus... aí ela parou... ela sentiu nojo... do cheiro de cigarro...  aí tá 
todo mundo assim::... feliz por ela ter largado...  em espírito de oração...  esperando que ela 
largasse o vício...  e Deus curou ela...  nesse momento...  
 
Descrição de local 
 
E: Estefany::...  é::...  você pode descrever o seu lugar preferido? 
I: o meu lugar preferido...  hoje em dia...  é tá na igreja...  na casa do Senhor...  porque é um 
lugar que eu me sinto bem...  é::...  agradável...  eu tenho...  os meus irmãos...  meus 
amigos lá...  e a gente conversa...  e tipo assim...  aprende a cada culto...  aprende mais de 
Deus...  tipo assim...  vê o qual/quanto poder Ele tem...  quanto misericordioso...  Ele é 
né?...  nas nossas vidas/quanta gente faz coisa errada...  mais Ele...  tá sempre ali...  
cuidando da gente...  e a cada dia que a gente tá aprendendo...  é muito bom...  eu gosto 
muito de tá...  eu gosto sempre de tá...  fazendo as coisas que eu gosto (   ) 
 
Relato de procedimento 
 
E: bom::...  é::...  Estefany::...  ((ruído)) por favor...  me ensine a fazer algo que você saiba 
fazer bem...  
I: uma coisa assim...  que eu sei fazer bem...  é dançá...  eu faço parte de um grupo de 
coreografia...  até na igreja...  e::...  todo mundo fala...  assim...  eu também acho...  que eu 
faço bem...  eu aprendo rápido...  a pegar os passos...  nem o::...  os mais complicados...  
sempre eu consigo fazer...  então é...  você tem que ter muita concentração e::...  em ter 
equilíbrio também...  porque às veze...  você tem que dar uns giros...  dar saltos...  manter 
uma (   )/pra não se machucar...  assim...  então...  eu acho...  que::...  eu faço isso muito 
bem...  fazer as veze firme...  dependendo de uma música...  às veze...  ocê tem que fazer 
uma coisa assim mais clássica...  tipo um ballet...  alguma coisa assim...  mais suave...  
isso vai/você tem que se adaptar à música...  ao ritmo::...  o seu corpo tem que se adaptar 
ao ritmo da música...  às veze...  é mais lento...  é mais forte...  uma música pode ser rápida 
e mais lenta ao mesmo tempo...  assim::...  na mesma música...  então...  a gente tem 
que/vai se adaptando assim::...  é mais difícil um pouco...  mais...  tipo assim...  pra mim...  
acho um pouco/já acho fácil...  porque eu to acostumado a lidá com isso...  e...  eu gosto de 
dança::...  coisa que eu me sinto muito bem...  
 
Relato de opinião 
 
E: é::...  o que você pensa sobre...  a cidade de Campos dos Goytacazes? 
I: é::...  eu gosto muito né::...  da minha cidade...  eu sou campista...  e::...  eu gosto muito 
daqui...  é::.. uma::...  cidade que assim::...  a maior parte né?...  da minha família mora 
aqui...  então eu tenho acesso...  posso ver todo mundo a hora que eu quiser assim...  eu já 
morei em alguns bairros dessa cidade::...  a cidade...  tipo assim...  é boa...  tem/precisa 
melhorar em algumas coisas sim...  realmente...  mais...  assim...  o governo pelo menos...  
tá fazendo obras...  tem praças...  tem assim...  as coisas...  que a gente precisa::...  muitos 
investimentos tem na nossa cidade...  e coisa/pra curso...  tem várias faculdades...  então::...  
é uma coisa que::...  hoje em dia nem precisa tanto sair daqui pra poder ir pra outro lugar...  
porque a nossa cidade tá se adaptando ao mundo de hoje...  nossa cidade tá tendo muitas 
coisas pro jovem...  então a gente tem muita coisa...  então é uma cidade/eu gosto...  temos 
problemas assim...  normal...  como toda cidade mesmu tem...  mais eu gosto muito de 
viver aqui...  espero::...  até morrer aqui nessa cidade ((risos))...  eu não penso em sair 
daqui...  aqui eu gosto...  
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Informante 14: Raquel 
Escolaridade: 3º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 18 anos 
Data da coleta: 12/07/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Raquel...  conta pra mim...  um fato que marcou a sua vida...  
I: os nascimentos dos meus filhos...  o nascimento dos meus filhos::...  me marcou muito...  
tê sido mãe nova...  té hoje marca::...  
E: conta pra mim...  como é que foi...   
I: é assim::...  conheci meu namorado...  na época...  que tive/terminamos o relacionamento 
e tal...  fiquei::...  grávida...  muito novinha...  foi uma as/assim minha mãe não queria 
aceitá...  depois que aceitou...  devagarinho...  foi muito...  aí foi muito complicado...  o 
começo foi bem complicado...  
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim um fato de interessante que aconteceu com alguém que você conheci...   
I: bom...  tem uma amiga minha que foi assaltada...  numa pracinha...  ela tava indo/saindo 
da faculdade dela...  aí veio um garoto de douze anos...  pa assaltá-la...  gritou assim...  “é 
um assalto”...  com u caniveti...  nisso...  ela falou assim...  “mininu...  cê tá doido...  que 
susto...  sai daqui”...  e ele saiu...  dando risada da cara dela...  porque...  ela levou susto 
com ele...   
 
Descrição de local 
 
E: discreve pra mim o lugar que você mais gosta...   
I: bem...  em/na minha casa...  o lugar que eu mais gosto de ficá...  porque é::...  perto de 
tudo...  é supermercado pertu...  e::...  na minha casa...  assim::.. num é::...  tem quintal::...  
não é muito::...  grande não::...  mais::...  tem quintal...  tem varanda...  as criança ((ruído)) 
gosta de brincá...  eu gosto de ficá lá vendo a criança brinca...  
 
Informante 15: Genaína 
Escolaridade: 3º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 18 anos 
Data da coleta: 30/11/2011  
 
Não houve ocorrência dos vocábulos em estudo. 
 
Informante 16: Kelly 
Escolaridade: 3º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 17 anos 
Data da coleta: 08/06/2011  
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: Kelly...  agora me conte uma história que tenha acontecido com...  um conhecido seu...  
I: ((risos)) eu fiquei sabendo...  por outra pessoa assim...  que tava contando uma história 
e...  eu sentei pra ouvir...  aí aconteceu::... ((risos)) um caso de moça...  que ela...  
ela/ela/ela se...  tinha abuso...  sexual...  dentro de casa...  pelo pai dela...  abusava dela...  
aí ela sofria muito...  por causa disso...  ela não contava nada pra ninguém...  aí ela queria 
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se suicidar ((ruído)) só que aí o irmão dela viu...  teve um dia que o irmão dela viu...  o pai 
dela fazendo isso...  aí ele queria contar...  pra polícia...  pra denunciar...  aí o pai dela falou 
que...  se ele não contasse...  ele também podia abusar dela...  aí tipo/ela sofreu muito 
porque...  ficou pai e irmão abusando dela...  não sabia o que fazer então...  ela...  ela ficou 
desesperada...  aí ela...  procurou ajuda...  procurou uma igreja...  procurou uma ajuda...  aí 
ela conseguiu...  ela não conseguia perdoar...  o pai dela...  por aquilo que ele tinha feito...  
mas aí...  ela procurou ajuda...  ela entrou numa igreja...  aí ela começou...  buscando 
conhecer o Senhor...  aí começou tentando liberar perdão...  pro pai dela...  o pai dela...  o 
pai dela já tinha parado...  de fazer isso com ela...  aí ela...  conseguiu perdoar...  o pai 
dela...  aí o pai dela...  não entendeu...  porque que ele/porque que ela tinha perdoado...  
por que eli fez tanta maldade com ela...  e ela...  conseguiu perdoar...  aí acabou que...  
pela/pelo perdão dela...  que ela deu pro pai dela...  o pai dela...  aceitou o Senhor também 
aí foi muito legal (   ) foi muito legal...  foi muito legal a história 
 
Relato de procedimento 
 
E: Kelly...  é::...  me ensine a fazer algo...  que você saiba fazer...  bem...  
I: olha ((risos)) eu sei...  jogar vôlei...  bem...  só que é meio complicado de ensinar...  
porque tem que ter uma estratégia...  tudo muito...  tem que prestar atenção...  tem que ter 
muito equilíbrio na hora de jogar...  a gente tem que controlar o nervosismo...  que você 
entra na quadra tá vendo o outro time lá...  às veze...  as meninas joga muito bem...  aí você 
tem que controlar aquilo...  pra você não desequilibrar...  pra você não perder o controle ali...  
não errar...  muita coisa você tem que tá...  também em união com o time...  que você não 
pode...  tipo assim...  em desavenças com as outras pessoas...  que tão ali...  não pode...  
ter desunião...  tem que tá todo mundo bem unido...  pra poder fazer o trabalho bem...  aí eu 
((risos)) só isso...   
 
Informante 17: Larissa  
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 17 anos 
Data da coleta: 12/07/2011  
 
Relato de opinião 
 
E: cê gosta de Campos dos Goytacazes? 
I: não...  ((risos)) por quê?...  porque tem muito poli/políticos corruptu...  tem muita 
violência...  e dexa eu ver...  muitu...  muita gente passando fome...  podia melhorar mais...  
a prefeita tamém...  é::...  teria que fazê mais...  investimentos em algumas coisas...  tipo::...  
casas...  essas coisas...  entendeu?... ((suspiro e riso))...  tirá us povs da rua...  tendeu?...  
i::...  melhorar mais...  melhorar a população...  melhorar muita coisa...  muita coisa...  
 
Informante 18: Aline 
Escolaridade: 1º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 17 anos 
Data da coleta: 12/07/2011  
 
Não houve ocorrência dos vocábulos em estudo. 
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Informante 19: Mariana 
Escolaridade: 3º ano do Ensino Médio 
Sexo: feminino 
Idade: 12 anos 
Data da coleta: 10/11/2011  
 
Não houve ocorrência dos vocábulos em estudo. 
 
Informante 20: Weslen  
Escolaridade: 1º anos do Ensino Médio 
Sexo: masculino 
Idade: 15 anos 
Cidade: Campos dos Goytacazes/RJ 
Data da coleta: 22/11/2011  
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim um fato que tenha acontecido com alguém e que te marcou... 
I: foi... como se fosse... um ataque...eu não sei... qual foi o motivo... mas aconteceu aqui 
na/no colégio... mas ...é::... eu não sei... 
E: ataque epilético? 
I: é... tipo... ataque epilético... meio... duença... algum tipo de::... brincadeira... mas só 
isso... 
E: e... levaram as meninas para o hospital? 
I: sim/mas não nada grave... já tá... já... 
E: foram com as duas ao mesmo tempo? 
I: nu caso... foi... acho que foi sim... ((ruído)) 
 
Descrição de local 
 
E: descreve pra mim... o local que você mais gosta... 
I: é... o Parque São Caetano... que tem... logo o bairro vizinho... o parque Santo Amaro... 
mas mesmo assim... foi o bairro que eu nasci... e::... acho que eu... me simpatizo mais por 
aqui mesmo::... 
E: o que que você faz na rua? joga bola? (  ) 
I: jogo... bola... às vezes... na rua... 
 
Informante 21: Weverton  
Escolaridade: EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 19 anos 
Data da coleta: 29/11/2011 
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim um fato::... que alguém te contou e que tenha te marcado...  
I: agora esqueci... ((risos)) foi uma::... eu fui pra casa dormi aí ficô::.. uma::... amiga minha 
bebendo... fui pra casa ... tudo bem... no outro dia eu chego... vem todo mundo falando a 
mesma coisa... essa amiga minha... ficou com um amigo meu... só que o amigo meu... 
quando ela foi ver de manhã... era uma coisa linda... aí... só que ele não tinha dente 
nenhum... e o mais engraçado foi que ela acordou... tipo assim... gritando... sabe? saiu 
correndo do lado dele... e eu quando eu soube... eu nossa::... “eu te avisei que ele não tinha 
dente...” “não avisou... cara...” “eu avisei sim...” ela não acreditou... ficou jogando a culpa 
em mim... falou que eu não tinha avisado... mas eu tinha avisado... nunca mais eu vi esse 
rapaz taméim... ele parou de falá comigo por causa dela::... aí é só isso... ((ruídos)) 



75 
 

Informante 22: Creusa  
Escolaridade: EJA – 6º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 51 anos 
Data da coleta: 01/06/2011 
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Creusa::...  você pode me contar alguma coisa que tenha marcado a sua vida::? 
I: oh...  o que marcou a minha vida:: foi assim::... um caso que eu tive::...  entendeu?...  
muito bom na minha vida...  a renti custiu muito...  fiquemu assim um::...  uns oito ano 
junto...  entendeu? só que ele:: era casado::...  entendeu?...  ma memu assim::...  era longe 
um do outro assim...  da família...  não tinha...  muita coisa a ver...  pra pode num::...  tipo 
assim...  num atrapalhar... mas aí:: a gente custiu muito...  viajou muito junto...  entendeu? 
((ruído))...  todo lugar que ele ia viajar me levava... eu era sozinha né...  não tinha 
ninguém... então era coisa assim que eu sempre::...  gostei assim de custir...  ia pro Rio...  
ia pra Vitória::...  ia pra tudo quanto é...  tudo quanto é lugar...  que eu conheci...  mas só 
que depois de... (  ) assim num::...  num certo tempo...  aí eu cheguei pra ele e falei com ele 
que eu num queria mais aquela vida... entendeu?...  que eu queria um mudar...  [humrum] ...  
rumá uma pessoa para mim::...  assim ...  para mim mermo.. ter minha casa...  pra mim 
custi a minha casa...  custi  meus filhu...  foi aí que começou a minha vida...  entendeu?  
E: entendi...   
I: aí eu deixei ele...  a gente que...   deixei assim muito triste né?...  mas...  tem certas 
coisas que:: a gente vai até:: um ponto...   
E:tem as fases da vida... né?...  
I: é...  é...  aí::...  o mais foi isso ... ...  e o resto...  foi tudo bão... (   ) 
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: me conta agora::...  uma história::...  que aconteceu com alguém::...  com um conhecido 
seu...  
I: oh...  eu trabalhava numa casa...  já::...  deiz ano...  aí::...  então::...  o pessoal...  é...  
quando eu entrei lá...  as criança já tava toda...  já assim:...  grande...  já por posse assim 
de deiz ano...  de::...  onze...  doze...  já...  já rapazinho...  aí aquilo ali a gente foi:...  criei 
meus filho ali também...  junto comigo...  entendeu...  que eu levava pru serviço...  aí::...  
sempre a patroa  gostava muito de mim também...  eu gosto dela até hoje também...  a 
gente se dá muito bem...  aí depois os filhu dela foi se formandu::...  um:: foi trabalhar...   e 
os outu ficô comigo...  um ficô cumigo lá...  que eu:: fiquei na casa deles desde pequeno...  
aí  quando chegou um belo dia...  aí meu patrão assim::...  ele era assim...  ele num:: 
durmia a noiti naum... (  ) só durmia di dia ((ah sim)...  eli tinha um:: pobrema lá né...  ((hum 
rum)...  que eu num sei nem falá o que é...  mas cê deve saber mais ou menu...  aí:: duranti 
o dia::...  eli tava::...  durmindu...  à noiti naum...  entendeu?...  ficava acordadu a noiti toda...  
amanhecia o dia...  quando a esposa dele tava levantando::...  aí:: ela vinha pa cuzinha e eli 
tava indo pro quarto durmi...  entaum...  aí::  
E: é como se fosse uma insônia...  devi ser...   
I: sei lá...  alguma coisa assim...  aí::quandu::...  eli...  antis deu saí da::...  assim pra:: ir pra 
casa...  porque eu tinha a minha casa...  aí antis deu saí pra minha casa...  (   ) todu dia eu 
tinha que deixá um isopô de:: de gelo pra ele...  as dua cerveja deli gelando...  pra eli tomá...  
minina...  quando foi um belo dia...  que eu cheguei...  que aí eu chegava assim seti hora 
né...  qui tinha a copera lá que fazia o café...  aí (   )...  eu abria a cuzinha pa ela podê::...  pa 
podê a genti fazê tudo...  que eu também era cuzinhera...  mas as vez ela sempre fazia o 
café di frenti...  mas nessi dia ela num lenvantô naum...  quandu eu miti a mão...  a chave na 
porta...  meu Deus...  incontru cum eli:: caído nu chão né...  entre a::...  geladeira...  
((no::ssa))...  e a porta::...  falei meu Deus...  será qui eli tá...  (   ) qui qui aconteceu cum 
ele...  e a geladeira/a porta da geladeira aberta...  aí eu olhei assim oh...  aí fui prá::...  
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fui/cheguei mais perto...  minha filha...  eu fui rodei assim pur trás da casa assim e falei 
assim::...  dona Bábara::...  a minha patroa que chama dona Bábara...  dona Bábara...  
nada dela acordá... falei assim:: naum...  chamei o filhu dela o Gustavo...  aí ele...  o que 
Creusa?... o que que aconteceu?... falei assim:: oh seu pai tá caído lá no chão...  
entendeu?...  aí ele falou caído no chão?...  falei...  tá...  aí quando a renti foi chegandu mais 
pa pertu::...  aí ele estava com a garrafa...  garradu na mão... que ela bateu cum fundu...  aí 
quebrô...  e ficô a/a:: ((hum rum))...  o pescoço na mão dela...  aí quando (   )...  cê cunhece 
o doutor Maron?...  já ouviu falar?...   
E: não eu não sou daqui...   
I: ah cê num é daqui?... aí eu fui (prucurá) a casa du médicu que era numa isquina chamá o 
doutor Maron...  pra vim...  vê...  ele que ninguém pudia botá a mão né...  aí foi pegô:: minha 
filha... aí:: dotor Maron veio...  aí falô assim...  oh Creusa já tem muito tempo que eli tá 
caído?... eu falei não eu já incontrei eli...  aí nessas altura já tava dandu oitu hora e nada...  
aí ele pego uma culer::... que eli é médicu né::...  soltou a garrafa da mão::...  e levou eli pru 
hispital...  mas quandu levou eli pru hispital eli já tava mortu...  entendeu?...  um::...  já ali...  
na caída que eli::...  na/no...  alguma coisa que deu nele ali um treco e eli já caiu mortu...  
um infarto...  um  fulminanti...  aí mais aquilo:: cuntinuei na casa dela...  já tinha deiz anu...  
foi pra onzi dozi anu::...  entendeu?...  aí depois eu só saí de lá memu assim::...  num foi 
pu::...  nem pu briga nem pu nada...  saí puquê:: a família já::...  um:: já foi imbora trabalhá e 
só fico ela...  aí veio a mãe dela também e aí eu ingravidei da minina...  que eu tenho 
((humrum))...  que hoji tá com trezi anu...  aí::...  foi issu...  só coisa boa só...  ((risos)) 
 
Descrição de local 
 
E: descreve pra mim:: o seu lugar preferido...  
I: d/a é a praia de Cabu Frii...  fui na praia de cabu Frii...  no mês de janeiro né...  ((hum 
rum)) aí eu custi muito bastante...  passiei...  almucei fora...  ((é?)) entendeu?...  e comprei 
ropa também...  bastante...  
E: mas como que é a praia? 
I: ah a praia é muito boa...  sabe o que...  aquela água azuzinha...  você vê a/o fundo do 
mar...  sabe como...  a areia...  aquela areia crarinha...  intaum a renti tomo banho bastanti...  
entendeu?... ((hum rum)) e::... meus filhu também custiram muito juntu cumigu...  
entendeu?...  ((hum rum))  
E: e a vista::...  
I: a vista também muitu bunita...  qui tem umas pedra assim no mei só que eu num fui até lá 
qui eu sou meia medrosa aí pu issu qui eu num fui...  mas a praia é muitu boa...  zuzinha::...  
entendeu?...  
E:e a areia?...  
I: a areia...  aquela areia crarinha...  aí o que eu to falandu.. que eu tenhu uma::.. uma::...  
cumé que fala...  uma cadera...  fiquei mais da metadi na água ((risos))...  fiquei muito tempo 
na areia...  e aí então...  fiquei embaixo da sombrinha também...  passiei na beira da praia...  
custi também aqueles::...  cumé qui chama aquelas coisa que anda na praia genti...  é...  é...  
né navio naum...  é jaque...  é o que?...  jaquestim...  ((é::) ...  cumé que chama é::...    
E: jet ski?...   
I: é::.. issu...  eu custi tamém...  bastante...  puquê::...  passa muito assim lá né::...  aí 
então::eu...  é só issu só...  ((hum rum)) gostei...  
 
Relato de procedimento 
 
E: você pode me ensinar fazer alguma coisa::? 
I: posso...  uma faxina...  oh...  uma faxina ela tem que ser bem::...  faxinada ((risos) como 
diz o outru...  tipo assim...  olha a gente quando vai fazer uma faxina...  a gente começa::...  
pelos quarto...  né... você tira os forro da cama... você::... tira::... rasta os móvi...  
entendeu?... depois varre tudim... passa o primero panu...  com a água limpa...  
entendeu?...  passa o segundo panu...  puque aquela água vai saí suja...  passa o segundo 
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panu...  com a água limpa tamém...  na tercera...  você já vai botá uns ingriente tipo 
assim...  um::... um::...  uma/um veja cherozim::...  pra dá um::...  um astral na casa...  que é 
aí que vem a...  que dá aquele cherinho da limpeza...  eu gosto de fazê a faxina assim...  aí 
oh...  lavá uma janela...  limpá...  dependendo si pode lavá:: a gente lava...  se não podi é 
passá um jornalzim...  aí a renti também vem pa sala... limpá uma televisão::... entendeu?...  
um ventiladô que faz patê por casa da puera né...  a istanti...  entendeu?... tamém ((hum 
rum))...  tira tudo da istanti...  limpá...  colocá di novu...  e se tem...  (   ) tipo assim...  a 
istante que tem...  taças...  copu...  di vez em quando tem que tirá tudo pa lavá...   ((hum 
rum))...  entendeu?...   
E: cristalera né?...  
I: é::...  aí::...  purque a genti faz comu...  de quinzi im quinzi dia...  purque você num vai ficá 
fazendu issu toda semana...  tem que fazê de quinzi im quinzi dia...  aí a renti vem::...  da 
sala...  já passô us outro quartu tudo a merma coisa...  vai pra cuzinha...  na cuzinha é a 
geladera...  né?...  faxina  tamém...  a geladera...  purque  (   ) dependendo do tamanho da 
cuzinha num dá pra fazê::...  muita coisa nu mermo dia...  aí cê podi até dividí a faxina...  
mas limpa a geladera...  é o fogão que a genti tem limpado...  que tem que da uma limpada 
pur dentru...  a cozinha o chão...  se é piso...  fazê o memu processo...  vai panhando as 
coisa pra depois passa um detergente...  depois du detergente bota um cherinho...  tamém...  
assim um veja...  e daí::...  entendeu?...  tá aí a minha faxina...  ((risos)) 
 
Relato de opinião 
 
E: o que que você pensa:: sobre Campos dos Goytacazes?...  
I: oh...  pra ti dizê a verdadi...  Campus::...  é bom...  muito bom de morá...  muito bom 
assim::...  de trabalhá...  eu gosto...  entendeu?...  principalmente eu...  que me dou bem 
com todo mundo...  eu só vivu brincanu...  então::...  eu gosto...  aondi eu vô...  eu mi dô 
bem com todo mundo...  tem uma piquenas coisas...  entendeu?...  certos bairru que a genti 
mora...  que às vezes aconteci umas coisinha aqui...  umas coisinha ali...  e::...  o restu a 
genti vai levanu...  porque::.. tipo assim...  eis lá...  a renti cá...  entendeu?...  ninguém si 
meti na vida deis...  nem elis si meti na vida da genti...  mas eu::...  gostaria de um dia...  se 
eu ter::...  num sei...  só Deus podi mi::...  mi ajudar...  mas se eu tivesse boa condições...  
eu quiria morar num lugar bem melhor...  pra mim dá um conforto melhor minha filha...  
apesar di que  que ela (tem um conforto bom)...  istuda num colégio pasticular...  
entendeu?...  eu trabalho pra issu...  eu e meu esposo...  né...  eu trabalho pra issu...  
então:: (  ) eu trabalhu...  pra investir nela...  entendeu?...  que eu não tive issu...  
entendeu?...  mas eu sei::...  eu tenhu um::...  um otru filhu...  sou mãe de um casal...  
entendeu?...  ((hum rum))...  de otru filhu...  ele tá cum vinte sete anos...  é casado...  teve lá 
um/ uma::...  separação...  mas já voltou di novu...  mas agora tô investino nela...  já investi 
nele tamém...  entendeu?... sempre aonde eu vô trabalhá meus patrão me ajuda muito...  
((hum rum))...  intão::...  aqui im Campus pra mim::... é bom...  
 
Informante 23: José Henrique  
Escolaridade: EJA – 1º ano do Ensino Fundamental I 
Sexo: masculino 
Idade: 41 anos 
Data da coleta: 09/08/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Zé Henrique...  conta pra mim um fato que marcou a sua vida...   
I: é...  eu trabalhando...  na casa...  dessa patroa minha...  que hoje em dia...  eu trabalho e 
moro na casa dela... aí quando eu cheguei em casa...  aí a minha mulé...  tinha arrumado as 
coisa minha... é::... nóis dois... separemos mermú... aí minha filha disse... “mãe...  manda 
ele embora não”... aí ela... “ocê tá com dó dele”...  acompanha ele...  aí eu fiquei num 
período de umas dua semana...  morando na rodoviária...  e trabalhando durante o dia...  de 
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jardinagem e de noite... morando lá...  aí essa patroa...  hoje em dia... aí ela falou... “tá uma 
coisa meio estranha... alguma coisa tá acontecendo... ” falei assim... “eu tive um despejo de 
dentro de casa... minha mulher...  nós separamos...” aí ela...  “oh...  cê quisé ficar aqui em 
casa... no momento ocê pode ficar aqui em casa...” aí até hoje eu tô morando na casa 
dela...  tenho cinco anos...  ela pediu pra eu (  ) entrasse no colégio...  pá mim...  aprender 
alguma coisa...  botô eu no (  ) pra bebida alcoólica...  que eu tava envolvido com bebida...  
que ela qué o melhor pra mim...  porque ela é uma psicóloga... tendeu?... é professora 
também::...  é::...  aí então ela veio...  que eu quero o seu bem pra você... vai estudá...  
começa do zero...  
E: humhum 
I: eu to muito feliz com isso::...  
E: ah...  que bom...  
 
Informante 24: Edivaldo  
Escolaridade: EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: masculino 
Idade: 17 anos 
Data da coleta: 09/08/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Edivaldo...  conta pra mim um fato que marcou a sua vida...  
I: a morte do meu pai...   
E: por que que marcou a sua vida?...  como é que foi? 
I: é...  porque assim... foi triste...  entendeu?... e... tipo assim... foi uma coisa que marcou a 
minha vida... porque::.. é uma pessoa que a gente gostava muito::... e::... agente sabe 
que::... tipo assim... que a gente não vai ver mais... nesta vida... por isso...   
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim... alguma coisa que tenha acontecido com algum conhecido seu...  
I: é::... um amigo meu... que se envolveu com as droga... entendeu?... aí::... a avó dele... a 
família dele... internou ele numa clínica... só que tipo... ele fugiu... aí::... da próxima vez que 
pegaram ele... mandaram ele pra longe... lá po Espírito Santo... não sei como tamém ele 
fugiu e voltou pra cá... tendeu?... aí::... aí::... o que que aconteceu?... ele voltou pras drogas 
e tal... aí a mãe dele pegou e levou pra Cabo Frio... que ele é de Cabo Frio::... aí ele chegou 
lá e... ele matou dois cara... por causa de droga mesmu... tendeu?... aí ele voltou pra cá... aí 
não sei p por que... agora ele tá no Abrigo João Viana... 
 
Descrição de local 
 
E: descreve pra mim o lugar que você mais gosta... 
I: eu gosto do meu quartu... por quê?... porque lá tem computador e fico lá o dia todo... vejo 
o filme o dia todo...  isso...  ((risos)) 
 
Relato de procedimento 
 
E: me ensina a fazê alguma coisa que você saiba fazer super bem...  
I: ah... o quê eu sei fazê bem é pipa... 
E: hum... 
I: ou seja... primeiro você pega o bambu... corta o bambu... deixa ele fino... bem fino... 
seja... três bambu... um grande...  no meio e dois... assim... no caso... na::...  horizontal... aí 
você pega a linha... passa a linha primeiro no meio... na vareta... ela tá na vertical... no 
caso... você amarra as outras duas na horizontal... aí cê pega a linha... passa a linha em 
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volta dela todinha... corta o papel de seda... igual... do mesmu tamanho...  assim::... no 
caso... e bota/cola... tendeu?...  
 
Relato de opinião 
 
E: O que você acha de Campos? 
I: pra falá a vedade eu não gosto daqui não... que... tipo assim... não tem nada pra você 
fazê à noite... pum exemplo... casa de festa tem pouca casa de festa... não tem uma 
pracinha maneira... lá onde eu moro mermu não tem uma praça manera pra galera ficá à 
noite... por isso que eu não gosto mesmu... também acho a cidade muito violenta...  
tamém...  é muito violenta dependendo do lugar que você vai sair à noite... você é 
roubado...  tendeu?...  por isso...  que eu não gosto...  
 
Informante 25: Maria Helena  
Escolaridade: EJA – 8º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 58 anos 
Data da coleta: 29/11/2011 
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: ((vozes e ruídos)) dona Maria Helena::... conta pra mim uma experiência... que 
aconteceu com a senhora... e que marcou a sua vida...  
I: bom foi... é::... quando eu::... eu/tive/eu::... fiquei grávida do primeiro filho... aí perdi... tive 
um aborto... mas... eu não sabia se/que eu/que eu tinha/que eu tinha problema de sangue... 
o médico também não falou... e nem comentou... eu num... eu era/tinha/ tinha dezoi... 
tinha::... menos de dezoito anos... eu acho que eu tinha... dezessete ano por aí... dezesseis 
pra dezessete... ((tosse)) aí depois... eu perdi esse primeiro... aí fiquei grávida de novo... aí 
eu tive o meu filho mais velho... não teve problema nenhum... ((tosse)) ele nasceu normal... 
aí quando eu fiquei grávida do segundo... eu não sabia de nada... fiz o pré-natal... certinho... 
todo mês... eu ia... o médico... ele nunca... me falou nada sobre isso... e eu é... muito nova... 
sem experiência nenhuma... não conhecia nada... morava na roça... quando eu vim pra cá... 
eu num... eu era/eu sou uma pessoa muito tímida e... até hoje... hoje eu melhorei um 
pouquinho... ((risos)) mas... eu não procurava me informá... eu não perguntava nada... nem 
o médico... eu chegava lá... fazia o que eu tinha de fazê... não ficava indagando coisa... 
e::... e nem ficava conversando com pessoas pra::... pra::... pra me informá... aí quando a 
minha filha nasceu o pediatra que descobriu que ela tinha esse problema... tinha que fazê 
transfusão::... de sangue... aí na época... não tinha aqui em Campos... aí teve que... ir 
pra/pra Niterói... e... eu fiquei aqui... ((tosse)) e... meu marido foi/foi com a minha irmã... e 
com a irmã dele... aí ficou lá... não sei se foi um mês... aí depois disseram que tinha que... 
trazê... que tava com uma (  ) de/desidratação lá... aí quando ela já... quando ela já veio ela 
já veio cum (    ) tava com vários probrema de lá... aí nós (  ) é::... internamu na Santa 
Casa... nois ficou lá... ficou lá sozinha... a gente só ia lá visitá e vinha embora... não podia 
fica lá ninguém com ela::... aí é::... o meu sogro foi lá e viu... aí disse que ela tava/ele 
chegou lá e ela tava com muita sede... aí então eu fui lá e falei com o médico...  “eu vou::... 
tirá ela daqui e vou levá ela pra casa... seja o que Deus quisé... e eu não vou deixá ela aqui 
mais não”... aí ele falou assim...  “mas a senhora... tem que... pra tirá daqui... tem que 
assiná”... aí eu falei assim...  “eu assino... eu assino e levo... eu/eu responsabilizo... pelo::... 
((tosse)) problema dela”... aí levei pra casa... e levava ao médico toda/todo mês... e::... 
((tosse)) aí depois nós levamo pra batizá... aí depois... e fui cuidando dela... até... eu quase 
não dormia à noite... minha mãe brigava comigo porque eu::... fica sem querer dormi... pra 
dá o remédio certinho... mas graças a Deus... ela foi recuperando... cresceu... e agora tá...  (   
) tá com saúde... graças a Deus tem saúde... tá com saúde... tem uma filhinha com nove 
anos... e tá... foi isso::... eu sei que marcou muito::... esse problema... aí depois eu fiquei::... 
com medo de engravidá de novo::... aí... eu::... ((tosse)) aí eu fiquei::... é::... evitando... 
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evitando::... aí depois... de quase dez anos... aí eu parei de::... o remédio não tava me 
fazendo muito bem... eu perdi/eu usei DIU... hum::... hum::... não funcionou... que ficou/eu 
fiquei sentindo muita cólica... dando muita hemorragia... o médico falou...  “é o DIU que não 
tá... ” (...) 
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim... algum fato que tenha acontecido com alguém... e que marcô a 
senhora...  
I: aí... então foi é::... a saúde de minha nora... ela tem esse problema... o::... ovaro policisto 
e::... ela sentia muita dor... quando ela ficava menstruada e ela... passava mal... aí ele tinha 
que leva pro hospital... e depois vinha::... passando mal... aí... aí a gente acompanhou 
tudo... aí eu::... me marcou muito... aí eu ficava rezando::... todo/toda hora... toda oração 
que eu fazia... eu pedia a Deus pra... pra dá uma melhorada... aí até que::... aí achava até 
que... não ia engravidá... por causa disso... mas depois... ela engravidô... e... e a minha neta 
nasceu... tá cum quase três mesi... e... ((risos)) tá lá... toda::... espertinha... chega lá... 
conversa muito com a gente... e é um::... eu acho que nem tem mais o problema que ela 
tinha porquê::... agora ela tá um pouco longe de mim... que ela foi mora assim... ela 
casou/foi morá... um pouco longe... mas eu acho que ela não tem mais aquele problema 
que ela tinha e voltô... a conviver com a família dela e tudo... e era... foi isso... queria 
muito... que ela::... era meio coisa com a família... e não sei por que... mas eu pedia muito a 
Deus... pra eles ficá unido... porque eu::... sou muito assim de::... família... eu gosto muito 
da família unida... lá em casa... eu faço tudo prá::... tu/tudo bem em casa... os meus filhu... 
as minha nora... minhas neta... eu tem::... tenho cinco neta... tudo já/tenho três que já são... 
tudo moça... aí eu::... é isso... ((risos)) 
 
Descrição de local 
 
E: descreve pra mim... o local/o local que a senhora mais gosta de fica...  
I: é a minha sala de dormi/de/de/de estar... ela é::... retangular... aí foi eu mesmo que::... 
pintei::... ((risos)) eu é::... a cor é::... eu nem sei... eu nem lembro mais o nome da cor não... 
eu não sei é oclei que fala... uma::...  
E: mas é parecida com qual cor? 
I: é mais parecido com aquela cor ali oh... é um tom mais... do sol ali..um pouco mais 
craro... lá debaixo...  
E: hum... laranja? 
I: é uma coisa assim... mais/mais crara do que aquela ali...  
E: ah... sim...  
I: só não sei/não lembro o nome do/do::... coisa... aí eu gosto muito de fica lá... mas eu... 
não fico vendo novela não::... eu gosto mais de vê é::... tevê... (...) 
 
Relato de procedimento 
 
E: a senhora poderia me ensiná a fazê alguma coisa... que a senhora saiba fazê bem? 
I: é... (  ) o que eu faço... e todo mundo gosta/meu filho adora... ((risos)) é rocambole... aí eu 
falo os ingrediente agora? 
E: hum rum... conta como a senhora faz...  
I: ((ruído)) oito ovos... oito ((pigarro)) colheres de açúcar... colher de sopa de açúcar::... e... 
dezesseis de farinha de trigo... mas não muito cheia... raso... aí você bate os ovos... 
separado... eu até agora/mudei... bato tudo junto... dá certo... eu ((risos)) colo/junto... aí bato 
bem até fica... bem... bem::... fofinho assim... bem clarinho... ((ruído)) a/os ovos... fica bem 
clarinho... aí eu vou colocando... aí eu coloco açúcar... e continuo batendo... e depois eu... 
((pigarro)) depois que eu bo/botei o açúcar... coloquei o açúcar... bati bem e... aí eu coloco a 
farinha de trigo... penerada... aí vai colocando/mas só que... não continua batendo com a 
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batedera não... bati com... a espátula mermu... vai misturando... só não bate não... só 
misturando... ((ruído)) 
E: hum rum...  
I: aí mistura... e coloca num::... tabulero... retangular... é::... untado... com margarina e 
farinha... e coloco farinha... e::... enfarinhado... e coloco pra assá... e quando... aí assa 
rapidinho... só eu... não marco... o... tempo não::... só quando tivé doradinho assim... por 
cima... colocá um::...  (  ) 
E: uma farinha? 
I: um palito... uma coisa... se tivé que saí limpinho... mas assa rapidinho... [humhum] aí... 
depois coloco o::... (   ) pega... um papel alumínio... e coloca/bota... coloca açúcar... e 
coloca ele/desenforma ele ali... aí... enrola ele... aí deixa esfriar um pouco [humhum] 
depois... desenrola... coloco o recheio... e se quiser... enrola novamente... [humhum] aí se 
quiser é... coloca cobertura... ou um enfeite... ou do jeito que quisé... ((risos))... (  ) tem 
outro... que só coloca açúcar... refinado por ci/é::...  de confeiteiro... só por cima... [humhum] 
e fica ((barulho))... uma delícia... ((risos)) 
 
Informante 26: Maria Luzia  
Escolaridade: EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 52 anos 
Data da coleta: 29/11/2011 
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Maria Luzia... conta pra mim um fato que tenha marcado a sua vida...  
I: (  ) um fato que marcou a minha vida... se eu for botá... pra falá... são vários... eu vou falá 
de um::... foi a minha vinda pra Campos dos Goytacazes... eu gostava de vir aqui pra 
cidade... pra passá férias na casa da minha avó... minha avó morava na rua antiga... e hoje 
é::... a Rua Costinha... né?... e hoje é::... outra rua... e a minha avó tinha um sítio... e eu 
gostava de passá férias... 
E: ham...  
I: só passá férias... mas quando a minha mãe/a minha mãe era alcoólatra... minha mãe era 
alcoólatra... meu pai também... então a gente tinha uma vida muito irregular/brigava muito... 
e eu fui crescendo... num ambiente de briga... de bebida... de cachaçada... e eu sempre tive 
uma coisa em mente... que quando eu crescesse... eu nunca... eu iria beber e nem iria fumá 
porque eu achava que eles não deveriam nem beber e nem fumar... por causa disso... a 
minha mãe morreu... o meu pai morreu... o meu irmão morreu... e a última coisa... o último 
fato que me marcou... foi a morte do meu irmão... precoce... com ciquenta anos... fez três 
mese agora... dia dezessete... então... me casei muito cedo... por causa disso né?... é::... 
tive o meu primeiro filho aos quinze anos né?... casada com o mesmo namorado... o mesmo 
marido... há trinta e oito anos... então... a vida pra mim não foi lá essas coisas grande não... 
sempre trabalhei... em casa de família (  ) doméstica né?... pra criar os filhos... pra ter 
educação... eu consegui formá a minha filha... minha filha é formada... professora... 
Pedagogia::... e o meu filho caçula... que vem a ser o caçula... também é formado em 
Pedagogia... já terminou... e os outros também... todos eles tiveram chance... então... valeu 
a pena (  ) do nada... eu me casei cedo... eu tive meus filhos muito cedo... e... hoje... pra 
tudo... o que me deixa mais alegre... é saber que eu dei educação diferenciada pros meus 
filhos... aquilo que eu passei... na minha infância... na minha vida de adolescência... eu não 
quis passá pra eles... eu não deixei rastro de nada pra eles... (  ) eu tive que cuidá da minha 
mãe doente... o pai adoeceu... e veio pra cá... que morava lá em Itaperuna... (  ) trabalhando 
duro...  família não é fácil... e... meu pai... veio a fale/veio a óbito em mil novecentos e 
oitenta e seis... minha filha... a caçula tava com um aninho... e::... minha mãe... depois... 
com muito tempo... sozinha e tal... arranjou outro companheiro... teve outros filhos... e hoje 
em dia...  a gente nem é muito próximo... porque::... eles acham que nós somos meio 
irmãos... e é aquela coisa que deixa a gente::... chateado... porque eu acho que a gente 
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nasceu da mesma mãe... não só do mesmo pai... mas da mesma mãe né?... eu acho que 
tudo isso faz parte da vida de hoje que tamo vivendo... e... por último... pra mim... assim... 
satisfação... foi podê voltar e estudar... porque minha mãe não deixava estudá... eu estudei 
até os dez anos... e ela me tirava da escola... nessa mesma escola... Francisco de Assis... 
lá no passado... em setenta... quando eu cheguei aqui nessa cidade... eu tinha dez ano... 
então... eu nunca::... a única coisa que eu cheguei a estudá... foi até a segunda série... 
passei pa terceira... mas não conclui... porque ela me tirô pra trabalhá... sete hora eu vinha 
pra escola... sete e quinze ela vinha me tirá... pra me mandá pra lá... então::... eu comecei 
muito cedo a minha vida e... pa não dá o mesmo exemplo pros meus filhos e nem nada... aí 
eu fui... trabalhá pá educá-los 
E: hum rum... 
I: e::... eu sô muito contente com isso... então hoje são três casados... tenho cinco netos... o 
sexto tá chegando... a caminho... entendeu?... e::... uma neta com quinze ano... outro com 
treze... outro com dez... minha filha ontem fez dez anos de casada... a segunda né?... o 
mais velho tem trinta e sete anos... e ela tem trinta e cinco... e::... até hoje... eu fiquei 
assim...  hoje eu tô meio tristinha... porque hoje eu tenho um filho que faleceu... porque eu 
trabalhava muito... pegava muito peso... e ele nasceu com problema de::... sopro... no/no 
coração... então... às duas horas do dia vinte e um de::... novembro de setenta e sete... 
ele... nasceu...  
E: hum rum... 
I: e não ia viver... que o coraçãozinho dele nasceu grande demais... e ele morreu com seis 
meses de vida... não foi aborto não... morreu com seis mese de vida... e todo ano eu lembro 
da data de nascimento... da data de morte... foi... dezesseis de abril que ele morreu... de 
setenta e oito... então... não é certo... que a gente é sofrido... mas pro outro lado... a gente 
vê quanta gente... também é... eu aproveitei porque... hoje eles estão crescidos e casados... 
só tem uma solteira que tá trabalhando em Macaé... a caçula trabalha em Macaé... estudou 
também... fez curso... bastante curso também... e::... hoje... eu encerrei a minha carreira 
né?... a filha... com vinte e sete anos... a caçula... e::... hoje eu tô podendo também... dia 
sete é a minha formatura aqui do primeiro grau... porque eu não poderia deixar de falar...  
E: hum rum... tá ótimo...  
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mm... algum fato... que alguém contou e que te marcou você...  
I: olha... eu acho que a coisa que mais dói... e marca a pessoa... é as pessoas falá alguma 
coisa que você não é... tá::... tipo::... mitida... fofoqueira... é burra... sabe? essas coisa 
marca muito a gente né?... então... eu por ter uma vida diferenciada... não que eu sô melhor 
que ninguém... o que mais me dói é que eles me chamam de rica... que eu sou rica...  “você 
é rica... mitida a rica”... mitida a rica... olha só::... se eu fosse rica não tava na comunidade... 
não taria aqui na comunidade... não taria aqui... criando meus filho aqui... eu nunca sai 
daqui pra outro lugá... então::... isso é o que mais machuca... porque... a gente não é nada 
disso... a gente trabalha pra poder ter u/a sobrevivência da gente... e hoje eu nem posso 
trabalhá mais... porque eu sofri um acidente... tenho sequelas né?... forte... não dá pra ficá 
em pé muito tempo... não dá pra ficá sentada muito tempo... o pé fica durmente... além de 
tudo... pressão alta... essas coisas que a gente vai adquirindo... cum::... o acidente... então 
as pessoas acham que eu sô... mitida... às vezes... quando a gente fala a verdade... diz... 
tem uma manera de dizê ((ruído))...  brigando... e não é nada disso... a única... eu não sô 
brigona... ((ruído)) nada disso... a única coisa que a gente é... é justa... eu sô justa... eu 
gosto de falá as coisa que eu acho que é justa... mas tem gente que acha a minha justiça 
tão justa... assim::... [hamham] tendeu? então... e por esse/por fim... eu sô evangélica... há 
trinta e cinco anos... graças a Deus... vou completá agora... dia onze de março... e::... tem 
muita gente que me juga... acha que a gente fala a verdade... acha que a gente tá 
magoando... que a gente é brigão... e não é nada disso [hamham]... então... tudo isso foi de 
família mesmo... família porque... eu tinha um irmão... esquizofrênico... esse que faleceu... 
((ruído)) então... tinha um carinho muito grande por ele... e... meus irmãos/ os outros... 
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queriam botá-lo pra fora... queri/armaram até uma::... guia de internação pra ele... pa manda 
ele pa outro hospital... pra vendê tudo o que minha mãe deixou pra ele... então... eu tive que 
entrá numa... numa guerra... praticamente... uma guerra de família... e com isso... algumas 
pessoas me julgaram... brigona... que eu sô isso e aquilo... e eu não gosto desse tipo de 
palavra... então... as pessoas fala as coisa... e machucam a gente::...  tendeu? então::... é 
isso...  
 
Descrição de local 
 
E: descreve pra mim... um lugá quevocê mais gosta...  
I: o meu quintal... porque tem muita fru/planta... pássaros... eu gosto::... ((ruído)) 
 
Relato de procedimento 
 
E: a senhora pode me ensiná... a fazê alguma coisa que a senhora saiba fazê bem? 
I: (  ) além do macarrão... que eu não sei dá a receita... a::... (  ) cê pega a gelatina (  ) dois 
potinhos::... cê faz a gelatina comum... cê compra creme de leite... duas caixinhas de creme 
de leite... e compra uma caixinha de leite condensado... deixa ficá... deixa endurecer... 
depois você pega toda aquela mistura... tipo::.. a gente... bate no liquidificador... depois... 
cê retorna pa geladeira (  ) olha só...  
 
Relato de opinião 
 
E: a senhora gosta de Campos dos Goytacazes? 
I: eu aprendi a conviver com Campos... gosta/gostáa... eu não gosto não...  
E: por quê? 
I: porque eu vim... abortada de minha cidade... eu vim pra cá muito nova... e eu tive as 
prima... tia... meus avós... de Itaperuna... então... toda a minha família... papai era de lá... 
então eu vim pra cá abortada... minha mãe... assim... ela pegou... a gente tudo... da noite 
pro dia... e botou pra dentro do ônibus e trouxe... então... foi muito marcante pra mim né?... 
eu vim passando mau... de lá a aqui... viagem longa... então... eu tomei::... raiva daqui... 
porque eu tinha tudo... né?... meu pai era agricultor... então... a gente tinha terras... e a 
minha mãe perdeu tudo... jogou tudo no lixo... por causa da bebida... é::... perdemos 
dinheiro... perdemos tudo... então... quer dizer... além de tudo isso... perdemos também a 
nossa identidade como pessoas né?... a gente/eu não sabia mais o que que era certo... o 
que que era errado... então... eu comecei a tomá pavor... eu tinha raiva mesmo... ainda/saí 
de uma casa confortável... vim morá numa comunidade... cheia de cachorro... cheio de 
pulgas... criança barbando... lá na coisa... nós descubrimo... aquilo/eu nunca tinha visto 
aquela cena na minha vida... que também a minha avó morava no Turf... e era... tudo 
assim... agente não tinha assim... contato direto com o pessoal... então... eu tomei raiva... 
até os meus dezoito anos... eu vivia chorando eu tinha medo... tendeu? não tinha luz... não 
tinha::... não tinha nada... então... eu tinha trauma... eu tinha medo... porque a minha mãe 
bebia... então::... a situação foi essa/foi... grande... hoje eu até consigo viver com Campos... 
agora se você dissé que eu morro de amores por aqui... morro não... ((ruído)) 
 
Informante 27: Edivânia   
Escolaridade: EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 18 anos 
Data da coleta: 09/08/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Edivânia::...  conta pra mim um fato que tenha marcado a sua vida...   
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I: um fato que marcou muito a minha vida foi o dia em que meu pai morreu... foi o dia dois 
de fevereiro de dois mil e dez... ano passado... e tipo::... dependia muito dele... sabe?... eu 
gostava muito... muito... e pra mim foi uma perda muito... muito... muito grande...  
complicado né...  porque ficou só eu...  minha mãe e meu irmão...  a gente mora sozinho...  
nós moramos no Jockey::...  
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim um fato que aconteceu com algum conhecido seu...   
I: aconteceu com uma amiga minha...  o namorado dela terminou com ela...  pra::...  voltá 
ex-nomorada dele::...  e tipo...  ela gosta muito dele...  e::...  ela gosta...  muito...  muito...  
só que ele não tá dando o mínimo pra ela...  ela encontrou com ele na festa da Praça São 
Salvador...  ele tava  com essa ex-namorada...  lá mesmo ela bateu na minina...  na/na 
praça...  na frente das pessoas...  num tem vergonha não...  bichu...  eu teria muita 
vergonha ((ruído))...  meu namorado me trocá...  eu í lá e batê na/na atual dele (  ) fica feio 
até pra ela...   
 
Descrição de local 
 
E: qual que é o seu lugar preferido? descreve ele pra mim...   
I: o meu lugar preferido::...  é a praia...  do Farol de São Tomé...  num é muito lindo não...  
mas::...  lá tem um pessoal que eu gosto...  minha família passa verão lá...  eu passo com 
as minhas primas...  é tipo...  tudo animado...  num tem briga...  num tem confusão lá na 
casa...  graças a Deus...  eu gosto muito de lá...  Farol de São Tomé...   
 
Informante 28: Viviane 
Escolaridade: EJA – 9º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 34 anos 
Data da coleta: 29/11/2011 
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Viviane... conta pra mim... um fato que tenha acontecido com você... e que tenha te 
marcado...  
I: o que mais me marcou... foi quando eu me separei do meu primeiro casamento... tive que 
deixá os meus três filho... tudo assim... na faixa de... o pequeno tava com seus... quatro 
anos de idade... o caçula... i::... eu tive que ir pra uma cidade... que eu não conhecia 
ninguém::... não tinha parente... na verdade... eu não sabia nem o que ia me acontecê... 
((ruído)) foi muito complicado::... porque::... porque... foi assim... uma das fases mais... 
complicada... complicada demais porque... meu filho caçula tava amamentano ainda... 
então eu ficava... com::... eu não sei se era orgulho... ou vontade de voltá... por meus/por 
causa dos meus filhos... e ao mesmo tempo... por não suportar mais... o que eu passava... 
((suspiro)) entendeu?... eu/pelo fato de separá e não aguentá mais... sê maltratada... 
entendeu?... então eu... me desesperei e saí... então... eu tive que deixá os meus filhos... 
porque eu tive que escolher... ou viver com eles... entendeu?... da forma como eu estava 
vivendo ou morrer... então... eu tive que opinar e saí... conheci/fiz amizade com uma 
menina... uma menina chegou em mim... (  ) vamos pro Rio de Janeiro... tem minhas irmã 
lá... você vai trabalhar... aí você vai consegui voltá... porque... buscá seus filhos... e eu fui 
acreditando nela... quando chegou lá no Rio... eu toda/acreditando que ia trabalhar... que ia 
consegui alguma coisa mesmo... da forma como ela me tinha colocado... porque... do 
interior né?... então... tipo assim... pro Rio de Janeiro é o seu sonho... como muitos 
acredita... que a gente vê direto em televisão... muitos acredita que é verdade... que vai se 
superá... que vai ser alguém na vida... e nem sempre é assim... a história é totalmente 
diferente... ao contrário pra quem vive a realidade... aí::... chegando lá... no primeiro dia foi 
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bom... a gente tava com dinheiro... ela pagou uma vaga né?... que lá se dá uma vaga num 
hotel lá... aí era dez reais a diária... então::... ela tinha dinheiro pra pagá vaga e eu também 
tava com um dinheirinho... deu acho/deu pa semana... essa semana foi boa... tipo assim... 
ela::... me levava pros lugares... eu saía... procurando emprego... na verdade mesmo... 
quando chegou uma semana a dona do lugar foi e falou...  “que não dava pra podê ficá 
mais”... a questão é que a gente não tinha mais dinheiro e não tinha conseguido serviço... aí 
ela virou pra mim e falô assim...  “a única opção que você tem que fazê agora... é você ir 
pra pista... aí::... fomos... acabamos indo morá num lugá chamado... é::... Duzentos... no 
Barata Ribeiro... lá no Rio de Janeiro... onde só morá... só::... prostitutas... entendeu?... 
viciados... tudo de runho neste prédio... existia... infelizmente... foi o único lugá que tinha 
abrigo pra nós nesse/nesse momento... mas ela já era maquiavélica... ela sabia o motivo 
que tinha me levado... entendeu?... só que eu... inocentemente... achava que ia trabalhá... 
depois que eu via a realidade... eu não aguentava ficá naquilo/eu nunca tinha passado fome 
na minha vida... aí quando foi à noite... aí eu fui... (  ) aí quando ela chegou mais cedo... 
mais tarde... aí ela falou assim...  “Viviane... hoje é dia de você ir pra pista... até já 
conversei com a dona do ponto lá... você tem que arrumá dinheiro... porque se não... eu vou 
ter que deixa você aí... e ir embora... porque eu não vou ter que... trabalhá pra sustentá 
você... entendeu?... aí ela... já começou a mudá... aí vai eu pra pista... toda acanhada... os 
carro passava... aí eu pedia assim... ao mesmo tempo que eu pedia que os homens 
parassem pra podê fazê o programa... eu pedia a Deus pra eles nem encostarem... aí os 
homens vinham... parava carro... parava carro... mas quando eu ia conversa... não saía 
nada... eu só chorava... entedeu?.. só chorava... aí a dona do ponto falou...  “desse jeito 
você não vai podê ficá... você tá me dando prejuízo... os cara vão fica parando... tão 
deixando de ficá com outras meninas... pra ficá com você... e você não está querendo ficá... 
então você tá empatando... o ponto... tem que procurá... esses dias... elas foram e me 
jogaram fora... do lugá... me tiraram... aí eu tive que ficá na beira da praia... fiquei no Posto 
Sete... mais::... Deus... Ele sempre ajuda as pessoas que andam com Ele... eu fui pro Posto 
Sete... à noite... fiquei num frio... infernal... a única coisa que eu tinha era a bolsa com a 
roupa e os meus documentos... tinha sentado em baixo do pé de coqueiro e fiquei...  de 
repentemente... veio um garoto lá... correndo... me abraçou e botou... tipo um canivete na 
minha cintura... e fez eu andar do Posto Sete até Ipanema... abraçando ele... como se ele 
fosse meu namorado... mais por quê?... eu/eu não sabia o porquê... depois que passou... eu 
fui sabê... ele/porque ele tinha assaltado um gringo... com a máquina/tinha roubado a 
máquina... do gringo e como os home estavam vindo atrás dele... estavam correndo atrás 
dele... pa podê disfarçá... ele me pegou e me abraçou... pa dizê que era meu namorado... e 
eu tinha que fingi... que era... porque ele tava toda hora me espetando com o canivete... aí 
ele foi e me saltou... e eu não conhecia nada... ele foi e me deixou num lugá... né?... longe 
do Posto Sete até Ipanema... nossa... foi muito chão... ele passou por várias ruas... 
passamo po/po::... entramo dentro do/do (  ) como é que fala gente?... do::... Pão-de-
Açúcar... e ele abraçado comigo... e eu tendo que fingi que era... porque eu não queria 
morrê não... eu não conhecia ninguém... aí voltei/aí não... ele me deixou lá... aí com poucas 
horas... passou... aí eu vim andando... ele me deixou e falou assim...  “oh... se você 
comentá/se você voltá pra lá onde você tava... se você comentá pra alguém... o que eu fiz 
com você... se pode ficá ciente... que você vai morrê... que eu tô sabendo que você tava na 
pista...” aí o que foi que eu fiz?... como eu ia volta?... se eu não sabia nem como voltá... aí 
eu fiquei rodando... rodando... rodando... perguntando a um... rodava... andei Nossa 
Senhora de Copacabana... eu sei que eu fui pará em Botafogo... pa podê volta po Posto 
Sete... aonde tava as minhas coisas... aí quando eu voltei... já amanhecendo o dia já... veio 
um senhô... e me olhô assim... e tava com uma cachorrinha... aí eu falei assim...  “moço... 
como faço pa chegá no Posto Sete?” aí ele falou assim...  “Nossa Senhora... você tava no 
Instituto de Neurologia em Botafogo”... ele falou assim...  “Nossa Senhora... você tá tão 
longe... mas eu vou tentá explicá a senhora mais ou menos... eu tô sem carro... senão te 
levaria até lá... aí eu comecei a contá a história pra ele... aí nisso... ele veio andando 
comigo... então... tipo assim... ele foi um incentivo... foi mais rápido pra mim... ele me 
deixô... cabou/ele me deixô no Posto Sete... foi bem junto comigo... aí eu contando pra ele... 
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só que ele não tava acreditando... porque teve um dia/foi o que ele falou pra mim... até no 
momento eu não estava acreditando... tem muitas mulheres que vem com historinha que... 
e você dá todo apoio... aí quando você vai vê... é ladrona... é isso e aquilo... aí quando ele 
viu realmente que a minha bolsa estava lá... no Posto Sete... debaixo de uma árvore... 
entendeu?... então eu mostrei a minha documentação toda pra ele vê... aí que ele 
acreditou...” minha senhora... a única coisa que eu posso fazê por você... é te dar um 
emprego...” eu falei...  “moço... eu lavo até os seus pés... eu lavo até o seu banheiro... 
porque eu preciso de um emprego... porque eu preciso voltá pra minha cidade”...  aí eu... já 
estava desesperada... pra podê voltá... porque eu queria voltá... pra eu poder voltá... no Rio 
as coisas é muito complicado... tendeu?... você não sabe nem como você pode saí da 
cidade... e sem dinheiro então::... aí eu fui trabalhá na casa desse senhor... cheguei lá... 
conheci a senhora dele... gente muito boa... eles nunca me deram/não puderam ter filho... 
porque ela tinha problema... aí eu comecei a trabalhá com eles... um dia/ele é dono de uma 
pizzaria... ele é o Rei da Pizza... lá em Copacabana... aí eu comecei a trabalhá com eles... 
no começo... era só pra podê consegui o dinheiro pra podê pagá a passagem... mas aí... eu 
fui me acostumando com o serviço... e eles estavam se acostumando comigo... que eu 
acabei me empolgando... e nisso aí... eu fiquei... fiquei lá por cinco anos... fiquei por cinco 
anos... e::... fiquei por cinco anos lá... aí quando eu voltei... aí eu vim... vim vê os meus 
filhos... meus filhos já tavam já grandão... (  )aí de seis em seis mese... eu vou vê eles... e já 
estão tudo grande... aí já mudou... muita coisa... tipo assim::... foi uma fase que me marcou 
muito... porque quando eu me casei... eu queria assim/eu me casei com a sinta... [hamram] 
eu achei que seria... que eu ia criá meus filho... e ia tê::... o pai e a mãe... que eu não tive o 
meu pai... o meu pai separou de minha mãe eu tinha sete anos de idade... então... já tinha 
esse... esse escanteio... então poxa... eu fiz o mesmo papel... da minha cabeça... eu fiz o 
mesmo papel que o meu pai fez por mim... então eu não queria ter feito isso... tendeu?... eu 
queria ter criado eles... até aonde eles tá hoje... mas Deus é muito justo comigo/que eles... 
eu deixei eles numa fase de idade... que eles reconhece o fato... e o porquê... entendeu?... 
e::... hoje em dia... eles dão o maior apoio porque eu esperava... assim::... achava que eles 
não ia me suportá... porque eu tenho uma grande revolta do meu pai... por ele ter me 
deixado... então... quando eu voltei... eu já voltei preparada... assim::... pela revolta que eu 
sabia que eu ia recebê deles... o tratamento... (  ) eu sabia que eu iam  me tratá mau... que 
eu pensava isso em mente... pelo fato de meu pai ter me deixado... então achava assim... 
que eles teria a mesma revolta... e totalmente ao contrário... entendeu?... hoje em dia eles 
estão... a minha mais velha/uma com dezoito anos... o meu caçula vai fazê quinze... a do 
meio tá com dezessete... então... tipo assim... eles tem uma cabeça... que é totalmente 
diferente do que eu tinha... entendeu?... na idade deles... porque eu não aceitava... e não 
aceito até hoje... o fato de meu pai ter me deixado... e pra eles já foi normal [humrum] 
porque eles reconhecem o fato... [humrum] e o porquê... entendeu?... então... tipo assim... 
me apoiô... tendeu?.. ligam pra mim todo dia... ligo/ligo pra eles todo dia... tô lá de seis em 
seis mese... não dá pra eu ir todo dia... porque::... fica caro... a passagem... o custo... é 
caro... .mas Graças a Deus... foi uma das coisa que mais me marcô... foi esse fato... 
[humrum] 
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim um fato que alguém tenha te contado... e que te marcou...  
I: o fato é... da minha sogra... porque... ao conhecê-la... a minha sogra atual agora... ao 
conhecê-la... eu contando pra ela... tudo isso que te passei/que eu contei... de eu ter ido pra 
pista... pra se prostituir e não ter conseguido... aí ela foi e falou comigo...  “Viviane”... aí ela 
me contou/aí ela... “eu fui uma prostituta... não tenho vergonha de ter sido uma prostituta... 
entendeu?... só me arrependo de não ter acordado mais cedo... mais ao momento que eu 
acordei... eu agarrei com unhas e dentes”... hoje ela é enfermeira chefe... entendeu?... ela 
fez a faculdade... se formou quando ela caiu em si... ela tava com trinta e sete anos... com 
trinta e três anos... não sei... eu não me recordo bem... entendeu?... mas::... aí ela falou... 
“que isso aí não é bicho de sete cabeça não... que isso aí é uma fase da vida... que todo 
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mundo tava sujeito a passá... infelizmente era isso... e hoje em dia... tipo assim... ela é 
uma pessoa/uma mulher que era rejeitada... que ninguém queria na casa... que ninguém 
aceitava conversa... hoje em dia é uma pessoa que todo mundo quer... [hum] por perto... 
pelo fato dela mesmo ter acordado em si... entendeu?... e sê o que é hoje... de uma 
prostituta... de uma mulher qualquer... hoje ser uma enfermeira chefe... entendeu?... e sê 
uma mãe de família... excelente... uma sogra que... com todos os defeitos... com todas as 
nossas indiferenças... que às vezes eu sô::... meio grossa... sabe?... mas... ela é uma 
pessoa muito boa pra mim... é como se fosse a minha mãe... [humhum] 
 
Descrição de local 
 
E: descreve pra mim o lugá que você mais gosta de ficá...  
I: ah... o meu quarto... ah... é lá que eu penso... é lá que eu::... tenho as minha 
lembranças... é lá que eu/fica o meu cantinho de conversá com Deus... é tipo assim... o/o 
meu cantinho... é o meu refúgio... é o meu quarto... então... é o lugá que eu mais gosto... de 
toda a minha casa... mas assim... mas o meu lugá preferido... é o meu quarto... [hamham] 
 
Relato de procedimento 
 
E: me ensina a fazê alguma coisa que você sabe fazê bem... Viviane...  
I: bolinho de chuva... é::... é até engraçado... que tipo assim... antigamente a minha mãe 
não tinha dinheiro... pra podê comprá pão todos os dias... porque::... tem eu e mais três 
irmãos... [humhum] então... pelo fato dela ser pai e mãe da casa não era todo dia que ela 
tinha dinheiro pra podê comprá pão... então ela inventava várias coisas né?... e o que eu 
mais gostava... assim... que ela fazia... era bolinho de chuva... é tanto que eu fiz questão de 
aprendê... e eu faço... assim... porque eu estou com vontade de comê... não por 
necessidade... como antigamente... [hamham] eu comia muito bolinho de chuva...  muito... 
é... o seguinte... é/é... duas xícaras de leite duas colheres e meia de açúcar... uma pitadinha 
de fermento e dois ovos... bate a massa... a massa meia líquida... bota a gordura pra podê 
esquentá bastante e vai fazendo o desenho com a colher... vai tirando e vai colocando 
diretamente na gordura e aí... e aí na gordura ele faz o formato do bolinho... [hamham] aí 
você retira e bota num papel toalha pra podê sugá a gordura... faz um preparo com açúcar 
refinado e canela e passa o bolinho... [humhum] e serve...  
 
Relato de opinião 
 
E: você gosta de Campos? 
I: sim porque foi uma cidade assim... eu vim diretamente pra Grussaí... mas aí em 
Grussaí... lá é um lugá que não tem muita expectativa... chegando aqui... foi onde eu tive 
assim::... toda a libedade de expressá foi onde eu voltei a estudá... foi onde em comecei a 
trabalhar e tipo assim... fazê algo por mim mesma... tendeu? então eu gosto de Campos... 
porque foi onde que eu não me realizei totalmente... mas é onde que está iniciando a minha 
realização... então eu gosto sim...  
 
Informante 29: Kátia 
Escolaridade: EJA – 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 29 anos 
Data da coleta: 02/06/2011 
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Kátia... conta pra gente uma história que marcou a sua vida...   
I: olha... a história que marcou a minha vida... foi quando eu tentei suicídio... eu namorava 
uma pessoa...  eu gostava muito dele... e também sofria de depressão... aí::... eu trabalhava 
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numa loja no Jockey... aí:: eu liguei pra ele... e ele me chamou pelo nome de uma outra 
pessoa... aí eu fiquei muito triste com isso... deixei/escrevi um bilhete pra ele...  fui numa 
loja de ração... perto lá da loja... e comprei o veneno e fui pra casa...  e tomei veneno...  
avisei a::...  minina que trabalhava na loja junto comigo...  que eu estava indo pra casa e ela 
ficou assustada... achando que eu ia fazer realmente alguma coisa...  mandou que a tia dela 
fosse lá... aí a tia dela chegou lá na loja... não... chegou lá em casa... chamou... mas... 
ninguém atendeu... aí::... ela resolveu impurrar a porta... e quando ela entrou... eu tava 
dentro do meu quarto já... vomitando... passando mal...  aí ela foi e me colocou dentro do 
carro e...  me levou pro... até o posto... no Jockey/na época... tava fechado...  tava tendo 
fraude de gasolina...  alguma coisa assim... aí colocou no carro dos policial que tava ali...  
fazendo uma guarda ali... e... eles me levaram pro Ferreira... e eu fiquei lá... internada...  um 
tempão... tive parada cardíaca...  e fiquei dois mese e pouco... lá... fiquei... uns::...  oito dia... 
em coma... i::... é isso... só... ((risos)) 
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: conta pra mim agora::...  é::...  uma história que aconteceu com algum conhecido seu...  
I: bom...  uma história que aconteceu...  foi com uma amiga...  ela tinha uma avó...  e a avó 
dela sempre disse...  dizia... que quando ela morresse...  que queria que colocasse a 
bengala dela...  junto com ela...  isso passou...  durante muito tempo...  quando a velhinha 
morreu...  ela logo lembrou... assim...  não...  vou colocar a bengala da minha avó junto com 
ela no caixão...  e::...  é isso...  ela botou...  
 
Relato de procedimento 
 
E: me ensina a fazê alguma coisa que...  você saiba fazer super bem...  
I: bom...  eu sei fazer super bem...  eu sei fazer tudo super bem ((risos))   
E: é... (  ) 
I: mas o que eu mais gosto...  é enroladinho...  as criança minha adoram...  tem que botá o 
quê? qual?...  
E: tudinho 
I: a receita... tudo? tá... primeiro você vai colocá... três colheres de fermento... granulado...  
geralmente...  a gente compra aqueles pacotinhos...  na padaria...  que já vem...  já vem/ já 
dá duas colheres de açúcar... uma pitada de sal...  três de óleo...  três de manteiga...  aí 
você vai colocá... mais ou menos... um meio copo de leite morno... não é fervendo não...  
morno...  aí você coloca ali...  mexe um pouquinho... depois você vai colocá o trigu...  você 
coloca... mais ou menos... assim::... mais de meio pacote...  aí dá aquela/mexe...  
bastante...  até ficá aquela massa... legal... deixa descansando... pelo menos... por uns 
quinze a vinte minutos::... depois que ela ficá descansadinha ali... ela ficá/quando você 
olhá...  ela vai tá bem fofa... você tira os pedaços...  assim::...  mais ou menos...  o que você 
imagina que dá pa fazer um enroladinho... amassa ele no::... no rolo... vai jogando um 
pouquinho de trigo... até não garrá... na pedra... aí você vai e coloca... uma fatia de 
presunto...  primeiro... depois a de queijo...  em cima... aí enrola ele três vezes e bota 
sempre aquela parte mais...  aquela parte que abre...  pra baixo... e depois unta com ovo 
e... bota pra assá... quando tivé assim...  cê vê que tá assadinho::...  come...  ((risos)) 
 
Relato de opinião 
 
E: o quê que você pensa sobre Campos dos Goytacazes? 
I: olha... eu não tenho muito o que falá aqui de Campos... eu adoro Campos... tem dois anos 
que estou morando aqui de novo... então quer dizer... é um lugar assim::... que eu amo 
mesmo... eu acho tão... pra mim Campos é tudo...  é como se eu fosse um passarinho 
preso na gaiola... agora eu tô solta...  eu adoro Campos...  
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Informante 30: Maria Isabel  
Escolaridade: EJA – 5º ano do Ensino Fundamental II 
Sexo: feminino 
Idade: 71 anos 
Data da coleta: 02/06/2011  
 
Narrativa de experiência pessoal 
 
E: Dona Isabel::...  a senhora pode contá pra genti um fato marcanti qui aconteceu na sua 
vida...   
I: posso::...  posso falá do meu nascimento por exemplo...  porque::...  foi o que eu soube...  
que eu nasci di seti mesis... meu pai morava em Quissamã... e nessa época minha mãe 
estava grávida já de seti meses...  e veio em frenti com::... três irmãos mais velho::... e duas 
mais nova...  nesse período antes di meu pai chegá (   ) era transferido pra Cambuci...  e eu 
nasci... aos seti meses... mas tão pequinininha qui diz cabia dentro de uma caixa de 
sapato::...  só pra mi alimentá era/era preciso co/me alimenta com contra gota::...  porque 
nem quasi boca tinha pra ser alimentado...  e:: foi...  quer dizer...   quando meu pai veio 
di::...  candi/Quissamã...  qui foi em dezembro...  eu já estava com dois meses...  tendo a 
irmã mais velha um poquinho...  qui tinha o nome de Cirléia...  na época não era rezistrada...  
quando meu pai chegou...  foi pra rezistrá::...  e também minha mãe falou...  olha coloca o 
nome dessa aqui Sirli porque tem o nome de Cirléia::...  a mais velha Cirléia então nessa qui 
você coloca Cerli...  com dois meses todos os/os irmãos tavam acostumado a me chamar 
de Cerli...  quando meu pai foi rezistrá ele resolveu colocá Maria Isabel...  esqueceu que 
tinha o nome de Cerli...  então::...  eu fiquei com dois nomes...  então a maioria do pessoal 
mais chegado todos me chamam de Cerli...  só pra documentos é::...  pra coisa assim mais 
coisa que eu coloco o nome de Maria Isabel...  e isso é uma coisa que eu gosto de falá:: 
poque::...  tinha um amor louuuuco pelos meus pais...  inclusive o pai...  ele então::...  foi a 
minha maior locura...  infelizmente perdi quando estava com:: dezesseis anos... mais essa 
coisa sempre pensei... bem:: se ele colocou esse nome Maria Isabel deixa eu continuá... 
que agora eu tenho a oportunidade de trocá se eu quiser porque eu perdi os meus 
documentos... então já me deram autorização para mim ir lá e colocar...  inclusive colocar 
sobrenome da mãe:: que eu não tenho e::... mais...  eu não tenho mais vontade de trocar 
porque foi ele qui rezistrô e meu pai era a minha:: paixão...  é:: minha paixão... pra mim ele 
não acabou...  então muito obrigado...   
 
Narrativa de experiência recontada 
 
E: a senhora pode me contá::...  um fato interessante que tenha acontecido com alguém 
que a senhora conheça...   
I: sim...   posso ti contá a história::...  de uma jovem senhora::...  e ela::...  tinha dois filhos...  
e nesses dois filhos depois...  ela encontrô::...  uma senhora da rua...  qui tinha duas 
meninas...  tinha tido duas meninas mas não tinha onde ficar::...  onde morar...  e resolveu...  
quer dizer...  dar as crianças...  doá...  fazer doação das crianças...  ela com pena ela 
apanhou uma das meninas...  ficou a dona com a outra menina...  e as meninas eram 
gêmeas...  uma outra vizinha:: panhou a outra menina...  foram criadas perto...  uma da 
outra...  são idênticas...  mas sabendo sempre quando elas ficaram maiorzinha...  então...  
sabiam que eram irmãs...  e::...  mais criada com famílias diferenti...  essas meninas de hoje 
já são mães...  vivem bem...  foram muito bem criadas pelas famílias/famílias que 
adotaram...  só::...  que eu não concordei assim num fato que elas fizeram di::...  cada uma 
panhá uma criança...  eu no meu caso panharia as duas::...  mesmo com toda dificuldadi...  
mais eu ficaria com as irmãs juntas não separaria não...  e aí as duas...  e aí se eu pudesse 
passar um coisa panharia as duas meninas...  e criaria as duas irmãs juntinhas assim 
juntas tudo que fazia pra uma era pra outra...  não diferente de casas...  lugar...  religião...  e 
coisas diferentes...  eu achei/achei essa história muito interessante essa senhora ter 
deixado essas crianças...  com duas famílias diferenti e elas foram criadas no mesmo 
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bairro...  e::...  eu achei uma coisa assim muito bonita da parte delas né::...  ter adotado 
essas meninas...  mas só qui num/num não fui muito de acordo com essas crianças 
separadas...  foi uma família e outra que panhou...  sendu::...  mas elas sabiam e sabem...  
vivem muito bem graças a Deus...  hoje são muito felizes casadas...  com filhos...  eu achei 
muito interessante essa história...   
 
Descrição de local 
 
E: a senhora pode discrever pra mim o seu lugar preferido::...   
I: pois não::...  posso sim...  meu lugar preferido é minha casa...  na minha sala...  na minha 
sala eu tenho a televisão...  tenho o jogo de poltrona...  tenho o meu computador...  e tenho 
minha máquina de costura...  que é o meu hooby::...   fazer minhas costuras...  eu tenho a 
mesa também di::...  que eu faço todos os trabalhinhos assim manuais...  eu faço bonecas 
de lã...  eu faço tricô...  eu faço crochê...  eu faço reciclagem...  eu faço panelinhas de 
latinhas de refrigeranti...  então ali é o::...  meu cantinho aconcheganti qui eu gosto de ficá...  
a hora que eu canso um poquinho da máquina:: eu vou no computador...  aí eu faço os 
textos...  bato alguma coisa...  faço::..  
(    ) parei dali vou lá nos artesanato faço uma panelinha...  faço um:: bichinho qualquer saio 
dali (   ) aí vou no crochê::...  faço um cachicol...  começo a fazer uma brusa::...  ali é meu 
lugar preferido minha casa...  a minha sala...  
 
Relato de opinião 
 
E: o que a senhora pensa::...  sobre Campus dos Goytacazes...  
I: oh...  Campus di Goytacazes pra mim:: é a minha cidade::...  gosto muito daqui::...  pesá di 
não cunhecê quasi nada::...  mas gostu muitu...  incrusivi gosto do meu bairru...  em todu 
lugá qui eu moro...  eu morei em vários bairros...  era/ero...  casei morava:: de aluguel...  
então estava nos mudando...  di um pra outra...  então:::...  eu estô...   
E: o que a senhora pensa::...  sobre Campus dos Goytacazes? 
I: gosto muito da cidade de Campus dos Goytacazes...  nascida aqui...  quase totalmente 
criei-me aqui::...  estudar também aqui::...  em Campus...  e::...  gosto muito...  apesá de não 
conhecê quase::.. lugares nenhum::...  principalmente lugares turísticos::...  que Campus 
tem muito... eu sei que tem só num::...  ainda não tive a oportunidade de conhecê-los 
todos... mais tenhu fé em Deus que um dia eu vou conhecer...  ainda tenho muito::...  
esperança pra isso... gosto::...  acho uma cidade muito boa::...  calma em relação a outras 
que a gente vê aí...  é uma cidade acolhedora...  pessoas são::...  tem que tirá dois ou três 
aí...  quer dizê...  mais são muito bons...  sabe dá um::/uma orientação pessoas às veis qui 
não tem...  que vem di fora...  e diz::...  “você sabe dizê aonde qui é tal lugar assim 
assim...” a pessoa sabe informá::...  informa direitinho...  até agora não tenho qui falá da 
minha cidade...  gosto muito da cidade de Campus...  sou campista com orgulho...  ((risos)) 

 

 

 

 

 

 


