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Poema esquisito 
 

Dói-me a cabeça aos trinta e nove anos. 

Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. 

Ninguém tem culpa. 

Meu pai, minha mãe descansaram seus fardos, 

não existe mais o modo 

de eles terem seus olhos sobre mim. 

Mãe, ô mãe, ô pai, meu pai. Onde estão escondidos? 

É dentro de mim que eles estão. 

Não fiz mausoléu pra eles, pus os dois no chão. 

Nasceu lá, porque quis, um pé de saudade roxa, 

que abunda nos cemitérios. 

Quem plantou foi o vento, a água da chuva. 

Quem vai matar é o sol. 

Passou finados não fui lá, aniversário também não. 

Pra que, se para chorar qualquer lugar me cabe? 

É de tanto lembrá-los que eu não vou. 

Ôôôô pai 

Ôôôô mãe 

Dentro de mim eles respondem 

tenazes e duros, 

porque o zelo do espírito é sem meiguices: 

Ôôôôi fia. 
 

(PRADO, 2011, p. 19). 
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RESUMO 

 

Este trabalho focaliza, numa perspectiva funcionalista, as interjeições no português 

brasileiro. Ao retirá-las do limbo dos estudos linguísticos, este trabalho dá a elas um status de 

fenômeno da linguagem. O falante, ao manifestar-se por meio delas, presentifica suas 

emoções e revela-se envolvido, ou com a situação sociocomunicativa, ou com o interlocutor, 

ou com o assunto, ou consigo mesmo ou com o conjunto desses elementos. O objetivo geral 

deste estudo é analisar as manifestações interjetivas em sua integração num texto. De modo 

específico, procura-se identificar as condições e/ou restrições semântico-pragmáticas para que 

se reconheça nas manifestações interjetivas uma porção textual capaz de contribuir com a 

existência de uma relação retórica do e no campo das emoções, a ser denominada de relação 

retórica de interjeição. Para esse propósito, apresenta-se, primeiramente, um mosaico de 

considerações sobre os tratamentos grafofonêmicos, gramaticais, semânticos e pragmáticos 

das manifestações interjetivas. A seguir, apresenta-se a fundamentação teórica. São descritos, 

de modo geral, os princípios do Funcionalismo e algumas noções conceituais necessárias às 

análises das manifestações interjetivas. Na sequência, expõe-se a Teoria da Estrutura Retórica 

(RST), que é o aporte teórico-metodológico para este trabalho. Num terceiro momento, 

caracteriza-se o corpus e descreve-se a metodologia. Como as interjeições são consideradas 

fenômeno da linguagem, tanto da oralidade quanto da escrita, o corpus é constituído de 

maneira assistemática. Os gêneros selecionados são conversação espontânea, carta do leitor, 

poema, romance, artigo de opinião e crônica jornalística. Quanto à metodologia, elabora-se 

um quadro para operacionalizar as análises. Esse quadro é montado com base na RST e em 

noções teóricas, como componentes do estado mental corrente do falante, julgamento 

complexo e ato de performatização. A unidade de análise que orienta a montagem do quadro é 

o enunciado interjetivo, que é uma porção textual formada por uma manifestação interjetiva 

na função de satélite de uma relação retórica do tipo núcleo-satélite. No quarto momento, 

analisam-se manifestações interjetivas com o objetivo de buscar os argumentos de 

plausibilidade para a definição da relação retórica de interjeição. No último momento, por 

meio do quadro operacional, analisam-se as manifestações interjetivas para estabelecer as 

condições e/ou restrições de existência de uma relação retórica de interjeição. Devido à 

diversidade de comportamento das manifestações interjetivas encontradas no corpus, elas são 

agrupadas em emocionais, volitivas, cognitivas, persuasivas e formulaicas — esse 

agrupamento sinaliza a existência de subtipos da relação retórica de interjeição, o que é 

comprovado. Após as análises empreendidas, chega-se à conclusão de que as interjeições são 

manifestações presentificadas, total ou parcialmente, com maior ou menor envolvimento do 

falante, capazes de engendrar relações retóricas do e no campo da emoção, contribuindo com 

a coerência entre as porções textuais no nível macroestrutural, colorindo, expressiva, 

emocional e emotivamente, as trocas comunicacionais e singularizando o falante como sujeito 

de intenções e/ou de atitudes valorativas tanto na produção quanto na recepção de textos. Em 

virtude dos resultados, sugere-se o acréscimo da relação retórica de interjeição à lista de 

relações retóricas da RST. Este estudo mostra que as manifestações interjetivas, devido ao 

poder de encapsulação emocional ou emotiva, marcadamente expressiva, são enunciados 

prenhes de poeticidade. O falante interjetivo, portanto, é um falante poético. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Funcionalismo. Teoria da Estrutura Retórica. Relação retórica de 

interjeição. Enunciado interjetivo. Interjeição. 
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ABSTRACT 

 

 

In this study we focused on interjections in Brazilian Portuguese from a functionalist perspective. 

In doing so, we took interjections from the periphery of linguistic studies and considered them as 

a language phenomenon. At the time a speaker uses interjections, he or she vividly conveys his or 

her emotions, showing involvement either with the socio-communicative event, his or her 

interlocutor, the subject, himself or herself, or all of these elements. In face of that, our goal was 

to investigate interjectional occurrences in texts aiming specially at identifying the conditions and 

/ or semantic-pragmatic restrictions so as to recognize a text span in interjectional occurrences 

able to contribute to the existence of a rhetorical relation in the field of emotions, what we 

referred to as interjection rhetorical relation. With this purpose, we presented a set of 

considerations on graphophonemic, grammatical, semantic and pragmatic treatment of 

interjectional occurrences. In the theoretical background, we briefly described the principles of 

Functionalism and some conceptual notions necessary to analyze interjectional occurrences. 

Also, we addressed Rhetorical Structure Theory (RST), which is our theoretical and 

methodological framework. Next, we described the corpus and the methodology. Once 

interjections are considered both an oral and written language phenomenon, the corpus was 

unsystematically composed by reader letters, poems, novels, opinion pieces and journalistic 

chronicles. With regard to the methodology, we designed a framework in order to operationalize 

our analysis. Such framework was based on a) RST so as to establish a rhetorical relation and b) 

theoretical notions as components of the speaker's current mental state, complex judgment and 

performatization. The interjectional utterance, which is a text span formed by an interjectional 

occurrence in the satellite function of a nucleus-satellite-like rhetorical relation, was the unit of 

analysis underpinning that framework. Then, we analyzed interjectional occurrences in order to 

find plausible arguments for the definition of interjection rhetorical relation. Finally, we analyzed 

interjectional occurrences by means of the operational framework so as to establish conditions and 

/ or restrictions concerning the existence of an interjection rhetorical relation. Owing to the 

diversity of behavior concerning interjectional occurrences found in the corpus, they were 

grouped into emotional, volitional, cognitive, persuasive and formulaic. This grouping signals the 

existence of subtypes of interjection rhetorical relation, which was confirmed. We concluded that 

interjections are totally or partially vividly expressed occurrences, with greater or lesser 

involvement of the speaker, able to establish rhetorical relations in the field of emotions. Thus, 

these rhetorical relations not only contribute to the consistency between text spans at a macro 

structural level; but also color expressively, emotionally, and emotively communicative 

exchanges; and particularize the speaker as a subject of intentions and/or evaluative attitudes both 

in the production and reception of texts. Given these results, we suggest that interjection rhetorical 

relation be added to the RST rhetorical relations. Our study showed that interjectional occurrences 

convey poeticity due to their capacity of emotional and emotive encapsulation, which is 

remarkably expressive. The interjectional speaker is, therefore, poetic.  

 

KEY-WORDS: Functionalism. Rhetorical Structure Theory. Interjection Rhetorical Relation. 

Interjectional Utterance. Interjection. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nonada!
1
 

A evolução dos estudos linguísticos, desde a Antiguidade, com a valorização da noção 

de categoria, à modernidade, com a valorização da noção de discurso, acarreta mudanças de 

visões acerca de objetos de estudos — seria anormal se conceitos e modos de analisar um 

fenômeno, qualquer que seja ele, não se alterassem na linha do tempo. Nos estudos da 

língua(gem) ao longo do tempo, o que não podia ser categorizado, explicável, ficava à 

margem — nessa marginalização estariam as interjeições. Ao se falar de interjeições, é muito 

provável que haja uma associação com a linguagem afetiva — tal fato também justifica o 

lugar delas nos estudos atuais: no limbo. Nos estudos linguísticos do português brasileiro, as 

interjeições não tiveram — e não têm! — lugar de destaque; apenas “algumas notinhas” aqui 

e outras acolá. 

Ao longo dos estudos linguísticos, todos os empreendimentos quanto a uma análise 

mais acurada acerca das interjeições restringiram-se ao continuum das partes orationis. Com 

exceção das gramáticas filosóficas do século XIX, em que as interjeições ocupam a posição 

inicial desse continuum, nas demais gramáticas encontram-se na posição final, que é um lugar 

historicamente periférico. De modo geral, os estudos gramaticais apenas propõem uma 

classificação para as interjeições: simples e compostas, próprias e impróprias, seguida de uma 

lista de exemplos descontextualizados. Neste trabalho, parte-se do princípio de que a forma 

categorial que uma palavra assume é, segundo Hopper (1988), um reflexo de sua função num 

                                                           
1
 Neologismo criado por João Guimarães Rosa. É a palavra que abre o romance Grande sertão: 

veredas. Segundo Hansen (2000, p. 43), “pode-se traduzir o significado de ‘nonada’ como se o signo 

fosse um nome: ‘o nada’, ‘coisa alguma’; como um pronome substantivo: ‘nada’; como um advérbio: 

‘em lugar algum’, ‘em parte alguma’, ‘no nada’; como uma predicação: ‘algo não é coisa alguma’, 

‘isso é nada’, ‘algo é no nada’, ‘algo é nada’”. Com a devida licença poética, neste estudo acrescenta-

se ao signo “nonada” um status de interjeição: um grito calmo e sereno do homem nas e pelas 

travessias da vida. E assim começa este estudo: nonada! 
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contexto retórico particular. Dessa maneira, pode-se analisar uma manifestação como um 

“ah!” ou como um “Coitaaado!” numa inter-relação de aspectos grafofonêmicos, 

lexicográficos, morfossintáticos, semânticos e pragmáticos. 

Neste trabalho, deslocam-se as interjeições de sua posição final do continuum das 

partes orationis para o centro das discussões, a fim de que sejam vistas, funcionalmente, 

como um fenômeno de linguagem bastante produtivo. “Se o homem fosse lógico, sua fala 

seria lógica. Mas um homem tem sido um ser passional, falível, muito cego, pelo seu pendor 

instintivo” (OLIVEIRA, 2002, p. 124). Essa citação sinaliza que as interjeições são, por si 

sós, em virtude de suas peculiaridades, um “problema”. Para Perini (1997, p. 85), a gramática 

não está pronta e “um mundo de questões e problemas continua sem solução, à espera de 

novas ideias, novas teorias, novas análises, novas cabeças” — como é o caso das interjeições. 

Gramáticos e linguistas, no que concerne às interjeições, parecem estar em posições 

diametralmente opostas. Para ilustrar esse “provável” antagonismo, apresentam-se algumas 

citações. Primeiramente, seguem-se as citações de gramáticos. 

 

Escusado acrescentar que os palavrões que pontilham a conversação das 

pessoas mal habituadas se situam neste capítulo [Da Interjeição] (MELO, 

1970, p. 177);  

 

O tipo mais simples de frase é constituído por interjeição. (BECHARA, 2001, 

p. 540);  

 

Muito pouca importância tem esta classe de palavras [Interjeição]; além da 

divisão e de algumas notinhas, nada mais há que sobre ela dizer. (ALMEIDA, 

1995, p. 365);  

 

 

 

 As citações seguintes são de linguistas. 
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[...] raramente se aponta tratado ou capítulo que analise as interjeições com 

paciência e carinho, como é de uso com as outras partes do discurso. (SAID 

ALI, 1971, p. 48)
2
;  

 

A camada puramente emotiva, na língua, é apresentada pelas interjeições. 

(JAKOBSON, 1963, p. 214-215); 

 

O exemplo mais claro [na relação entre o locutor e a referência do discurso] é 

dado pelas interjeições. (DUCROT & TODOROV, 1973, p. 362). 

 

 

Essas citações ilustram a visão dos estudiosos da língua(gem) acerca deste fenômeno 

criativo, expressivo, envolvente e bastante produtivo na língua: a interjeição. De um lado, 

para os gramáticos, as interjeições são “palavrões proferidos por pessoas mal habituadas”, são 

“frases simples” e “não despertam atenção”. Por outro lado, para os linguistas, as interjeições 

“devem ser analisadas com carinho e com paciência”, são “reconhecidas como camada 

puramente emotiva da língua” e são “marcas de enunciação”.  

Parece haver um posicionamento, ora antagônico, ora de repúdio, ora de valorização, 

ora de neutralidade. Isso significa dizer que as interjeições, por si mesmas ou por suas 

peculiaridades grafofonêmicas, lexicográficas, morfossintáticas, semânticas e pragmáticas, 

são um problema a ser investigado com acuidade. Uma análise das interjeições é uma análise 

do próprio homem, que é um ser de emoções.  

Para ilustrar o que se pretende neste trabalho, apresenta-se este fragmento de texto:  

[...] a Mulher rogava: — Que trouxessem o corpo daquele rapaz moço, 

vistoso, o dos olhos muitos verdes... [...]. Eu deixei minhas lágrimas virem, e 

ordenando: — “Traz Diadorim!” — conforme era. — “Gente, vamos trazer. 

Esse é o Reinaldo...” — o que o Alaripe disse. E eu parava ali, permeio o 

menino Guirigó e o cego Borromeu. — Ai, Jesus! — foi o que eu ouvi, dessas 

vozes deles. 

Aquela mulher não era má, de todo. Pelas lágrimas fortes que esquentavam 

meu rosto e salgavam minha boca, mas que já frias já rolavam. Diadorim, 

Diadorim, oh, ah, meus buritizais levados de verdes... [...] E subiram as 

escadas com ele, em cima de mesa foi posto. [...]. 

                                                           
2
 Said Ali, em virtude de seus pensamentos e de suas reflexões, será considerado, neste trabalho, um 

linguista. 
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Eu dizendo que a Mulher ia lavar o corpo dele. [...]. Mandou todo o mundo 

sair. Eu fiquei. E a Mulher abanou brandamente a cabeça, consoante deu um 

suspiro simples. Ela me mal-entendia. Não me mostrou de propósito o corpo. 

E disse... [...]. 

Diadorim — nu de tudo. E ela disse: 

— “A Deus dada. Pobrezinha...” [...] 

Ela era. Tal que assim se desencantava, num encanto tão terrível; e levantei 

mão para me benzer — mas com ela tapei foi um soluçar, e enxuguei as 

lágrimas maiores. Uivei. Diadorim! Diadorim era uma mulher. Diadorim era 

mulher como o sol não acende com a água do rio Urucuia, como eu solucei 

meu desespero. [...] 

E não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: 

— “Meu amor!...” 

Foi assim. Eu tinha me debruçado na janela, para poder não presenciar o 

mundo. (ROSA, 1986, p. 558 - 560) 

 

Riobaldo é protagonista e narrador do livro Grande sertão: veredas, de João 

Guimarães Rosa. Esse personagem nutre um amor (in)consciente, velado e proibido por 

Diadorim, o que justifica suas reações acerca da descoberta de que Diadorim é uma mulher. É 

um sertanejo escultado, paradoxalmente, não só pela rudeza, mas também, e sobretudo, pela 

sensibilidade. Ele é um narrador confessional de seu modo sensível de olhar para o sertão, de 

estar no sertão, de se relacionar com o sertão e com os sertanejos e de lidar com as emoções 

(des)conhecidas. Riobaldo, por se mostrar como um personagem “expressivamente poético”, 

mesmo que essa colocação seja redundante, dentro do sertão, é, em conformidade com a 

proposta deste estudo, um sertanejo de interjeições. 

A atmosfera emocional impressa nessa passagem de Grande sertão: veredas advém 

principalmente da utilização de signos que sinalizam as reações vívidas e presentificadas dos 

personagens em relação à morte de Diadorim, à preparação de seu corpo para o enterro e, 

principalmente, à descoberta por Riobaldo de que Diadorim é uma mulher. Esses signos são 

signos da afetividade, que é, na perspectiva da Psicologia, um conjunto de fenômenos 

psíquicos que se revelam por meio de emoções, sentimentos e paixões. Tais fenômenos são 

acompanhados, por exemplo, da impressão de dor ou prazer, de (in)satisfação, de (des)agrado, 
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de alegria ou tristeza, de espanto ou surpresa, de (in)credulidade ou descoberta, de 

lamentação.  

Os signos capazes de encapsular, de modo vívido e presentificado, esses fenômenos 

são as interjeições. As interjeições são um fenômeno da linguagem, não necessariamente da 

língua. Se fossem elementos exclusivos da língua, deixariam de imprimir, de modo 

presencial, o estado de emoções do falante nas trocas comunicacionais. O falante interjetivo é 

um falante semiótico, uma vez que, ao se proferir interjetivamente, recorre ao verbal, ao 

paralinguístico e ao cinésico.   

Na passagem transcrita de Grande sertão: veredas, identificam-se as manifestações 

interjetivas “Ai, Jesus!”, “oh”, ah”, “A Deus dada. Pobrezinha...” e “Meu amor!...”. No 

entanto, apenas essas manifestações não garantem, por si sós, a coloração emocional impressa 

na cena transcrita. O soluço, o choro e o uivo de Riobaldo após a descoberta de que Diadorim 

é uma mulher são índices de seu estado emocional. Embora essas reações corpóreas sejam 

descritas pelo personagem-narrador Riobaldo, e não presentificadas por ele, elas sinalizam 

que o corpo emite signos de valoração emocional — as interjeições são da ordem da 

linguagem, portanto. O soluço e o uivo de Riobaldo são inserções sígnicas abruptas; são 

manifestações de linguagem desprovidas de expressão intelectual, mas providas de 

expressividade emocional. Riobaldo soluça seu desespero por saber Diadorim mulher e 

exclama se doendo “Meu amor!”.  

As interjeições são um suporte de expressividade, porque, entre outras justificativas, 

são distintas das frases
3
, que são unidades da língua. Elas são enunciados

4
 completos, porque, 

entre outras justificativas, são unidades da comunicação. Essa expressividade e essa 

                                                           
3
 Neste trabalho, adota-se de Cunha e Cintra (1985, p. 116) a noção de frase: “unidade mínima de 

comunicação”.  
 
4
 A noção de enunciado será detalhada no Capítulo 2. 
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capacidade de autonomia enunciativa revestem-se de outra peculiaridade: as interjeições são 

rubricas de informações do e no campo emocional, ou seja, nelas se concentram informações 

emocionais que, se descritas metalinguisticamente, perderiam o caráter de viveza e de 

presentificação. Se, em vez de “Ai, Jesus!”, os personagens tivessem proferido <estamos 

muito surpresos e sensibilizados com a morte de Diadorim>, não se teria a mesma carga de 

expressividade. O soluço, o choro e o uivo de Riobaldo concentram muitos dizeres 

emocionais; se traduzidos por linguagem analítica, perder-se-ia a beleza emocional da 

narrativa. Há, na emissão das interjeições, uma poeticidade natural, espontânea e atestada.  

Mesmo que sucinta e introdutória, essa leitura acerca das interjeições presentes no 

fragmento selecionado e transcrito de Grande sertão: veredas sinaliza um caráter de 

ineditismo: a retirada das interjeições do limbo dos estudos linguísticos do português 

brasileiro. Os poucos estudos empreendidos
5
 acerca desse fenômeno, no Brasil, restringem-se 

basicamente ao âmbito das gramáticas tradicionais e normativas; são poucos os estudos numa 

perspectiva discursivo-pragmática. Como efeito desse ineditismo, há o fato de se analisar as 

interjeições em seus entrelaços com porções textuais, ao contrário da abordagem gramatical, 

que as vê numa circunscrição frasal.  

Nas gramáticas tradicionais e normativas do português brasileiro, as interjeições 

ocupam a posição final das partes orationis. Às interjeições são atribuídas poucas páginas ou 

poucas linhas. Não se exige das gramáticas tradicionais e normativas uma valorização de itens 

de natureza emocional; o que se questiona é o fato de que pouca atenção tem sido dada a elas, 

ou por gramáticos, ou por linguistas. Parafraseando dizeres de gramáticos brasileiros, as 

                                                           
5
 Fez-se um consulta em bases de dados de algumas bibliotecas brasileiras para verificar a quantidade 

de dissertações e teses que foram elaboradas com foco direto nas interjeições. As palavras de busca 

foram “interjeição” e “interjeições”. Resultado: nas bibliotecas digitais da UNICAMP, da USP, da 

UNB, da UFRJ, da PUC Minas e na base de dados Periódicos da CAPES, não há dissertações ou teses 

disponíveis que focam diretamente as interjeições; os resultados exibidos referem-se a estudos em que 

as interjeições estão apenas relacionadas ao foco da pesquisa. Na base de dados da biblioteca virtual 

da UFMG, foram apresentados dois trabalhos: Caixeta (2005) e Batista (2013), os quais se encontram 

nas Referências deste trabalho. 
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interjeições são palavrões proferidos por pessoas incultas e são uma classe de pouca 

importância. A esses dizeres soma-se outro: as frases mais simples são constituídas por 

interjeições. Se são frases simples, por que não há, pelo menos, uma tentativa de sistematizá-

las com acuidade, e não com desprezo?  

Elaborar estudos de fenômenos vivos e afetivos, como é o caso das interjeições, numa 

circunscrição frasal, pode significar (um possível) conservadorismo
6
. Acrescenta-se a isso o 

fato de que a maioria das frases selecionadas para exemplificar o capítulo referente às 

interjeições nas gramáticas tradicionais e normativas do português brasileiro é transcrita de 

textos literários formais — o caráter de espontaneidade das manifestações interjetivas fica à 

margem, consequentemente. Também, as interjeições selecionadas pelos gramáticos e por 

alguns poucos linguistas dificilmente fogem do rol proposto e preservado, ao longo do tempo, 

pelas próprias gramáticas — não se veem, nos estudos linguísticos do português brasileiro, 

análises de interjeições proferidas nas trocas comunicacionais, como “Coitada!”, “Meu Deus 

do céu!” e “Nooossa!”. 

Como consequência dessa postura conservadora, intensifica-se uma espécie de 

“acordo tácito” presente desde as reflexões acerca da linguagem na Antiguidade até os dias de 

hoje. Tal “acordo”, que perpetua as interjeições como partes orationis, grito subitâneo e 

palavra-frase, é uma motivação para empreender um estudo mais acurado sobre um 

fenômeno de linguagem que comunica o modo como o falante está inserido ou se insere, 

atitudinal, expressiva e emocional e emotivamente, nas suas trocas comunicacionais. 

Negando a simplicidade das interjeições, este trabalho procura dar a elas um lugar de 

destaque: retirá-las do limbo dos estudos linguísticos do português brasileiro e posicioná-las 

                                                           
6
 A adjetivação “um possível” para “conservadorismo” modaliza a afirmação de que os gramáticos 

tradicionais e normativos tenham sido e sejam conservadores quanto ao tratamento dado por eles às 

interjeições. Em função da concepção de língua adotada por eles, talvez não poderiam tratar as 

interjeições de outro modo a não ser com indiferença. Além disso, não estariam, em décadas 

anteriores, “aparelhados” teoricamente para analisar as interjeições numa perspectiva discursivo-

pragmática. 
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no centro das discussões. A ser assim, neste estudo, as interjeições são consideradas um 

fenômeno da linguagem, para o qual concorrem todas as questões há pouco mencionadas 

acerca de sua complexidade. Ao analisá-las com seus entrelaços com outras porções textuais
7
, 

pretende-se compreendê-las e interpretá-las em função, sobretudo, do papel pragmático que 

desempenham nas trocas comunicacionais. O falante interjetivo é um falante que se 

(auto)envolve com a situação sociocomunicativa
8
, com o assunto, com o interlocutor ou com 

seu leitor. Esse (auto)envolvimento é marcado, expressiva, emocional ou emotivamente, pelas 

manifestações interjetivas.  

Um caminho vislumbrado para se retirar as interjeições do limbo dos estudos 

linguísticos do português brasileiro é analisá-las na perspectiva da Teoria da Estrutura 

Retórica (RST). Isso porque não se têm sido cogitadas, nas poucas análises das interjeições, 

pelos menos nos estudos gramaticais e linguísticos do português brasileiro, suas relações com 

a macroestrutura textual
9
. O que se vê, geralmente, é uma identificação das interjeições e uma 

classificação delas em conformidade com uma lista de “sentimentos” arrolada pelos 

gramáticos tradicionais e normativos num nível microestrutural. Há necessidade, portanto, de 

análises das manifestações interjetivas nas suas relações com a organização, a progressão e a 

articulação textual, ou seja, na macroestrutura textual, a fim de se reconhecer nelas não só 

marcas da presentificação emocional e emotiva do falante num nível discursivo, mas também 

contribuintes de uma textualização coerente no nível textual. Se as manifestações interjetivas 

são introduzidas num texto, há uma razão para isso: elas contribuem, de modo expressivo, 

                                                           
7
 Neste trabalho, deve-se compreender por “porção textual” (no original, text span) um intervalo linear 

e ininterrupto de texto. (MANN & THOMPSON, 1988). 
 
8
 Neste trabalho, opta-se pela expressão “situação sociocomunicativa” para expressar as condições 

envolvidas na organização e emissão de um ato de linguagem. A expressão “situação comunicativa”, 

neste trabalho, não se opõe à noção de contexto. Neste trabalho, a expressão “situação 

sociocomunicativa” abrange o extralinguístico e o linguístico. 

 
9
 A noção de macroestrutura e de microestrutura textual será abordada no Capítulo 2. 
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vivo e peculiar, com a organização e a relação coerente das porções textuais coconstruídas 

pelos interlocutores nas trocas comunicacionais. Assim, tem-se na RST o aparato teórico-

metodológico para tal empreitada.  

Considerando-se a posição do observador (analista) e considerando-se uma 

manifestação interjetiva como uma porção textual de uma relação retórica, este trabalho 

objetiva identificar as condições e/ou restrições para a existência da relação retórica de 

interjeição. Para tal empreendimento, o analista deve atentar-se ao critério de plausibilidade 

para a apresentação de seus argumentos no processo de reconhecimento da ligação coerente 

entres as porções interjetivas e as outras porções textuais nos níveis micro e macro. A 

hipótese que subjaz este trabalho é de que as manifestações interjetivas, como porções 

textuais, nas suas relações com outras porções, são capazes de promover uma relação retórica 

do e no campo das emoções. Essa hipótese sinaliza que as manifestações interjetivas 

contribuem com a coerência entre as porções textuais nos níveis micro e macro, colorem 

expressiva e afetivamente as trocas comunicacionais e particulariza o falante como sujeito de 

intenções.  

No objetivo e na hipótese apresentados, há um fio condutor: enunciados formados por 

manifestações interjetivas, portanto, de natureza valorativa, não se realizam apenas 

semanticamente na língua, mas também, e sobretudo, pragmaticamente no momento mesmo 

de sua inserção, única e irrepetível, numa troca comunicacional. Desse modo, vê-se nas 

interjeições um suporte para uma reação, que pode ser de natureza menos intelectiva e mais 

emocional. Haveria graus de interferência das manifestações interjetivas nas trocas 

comunicacionais, caracterizadas por uma coloração resultante do embate entre o jogo 

expressivo inserido emocionalmente e o jogo intelectivo enviesado com pretensões diretivas.  

Para a definção do objetivo e a da hipótese deste trabalho, alguns pontos são 

considerados, a saber: 
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 as manifestações interjetivas apresentam aspectos grafofonêmicos, lexicográficos, 

morfossintáticos, semânticos e pragmáticos peculiares que contribuem com o 

status, por excelência, da expressividade delas.  

 as manifestações interjetivas devem figurar, na perspectiva da RST, como porções 

de texto; 

 as manifestações interjetivas entrelaçam-se com porções menores do texto ou com 

todo o texto; 

 as manifestações interjetivas exercem a função de satélite, se se considerá-las 

como porções de textos que se integram em outras porções;  

 as manifestações interjetivas são geradoras de coerência radicular que interfere 

emocional e emotivamente nas trocas comunicacionais.  

Esses pontos procuram abarcar três modos de perceber analiticamente as interjeições: 

o modal, o interacional e o textual. Ao analista das interjeições caberia uma atenção especial: 

mostrar-se sensível à situação sociocomunicativa na qual as interjeições se inserem, para que 

possa ver nelas um objeto de estudo bastante rico e cheio de nuanças pragmáticas. O 

envolvimento dos interactantes pela presentificação emocional e emotiva por meio das 

manifestações interjetivas caracteriza o modal. A capacidade de as manifestações interjetivas 

servirem à manutenção das trocas comunicacionais interacional distingue o interacional. A 

interferência das manifestações interjetivas na construção da coerência textual de modo 

tentacular e encapsulador define o textual. 

Para a consecução da análise e a comprovação ou não da hipótese, são analisadas 

manifestações interjetivas tanto da modalidade falada quanto da escrita. Trabalha-se com 

fragmentos ou textos completos de gêneros diversos. A ser assim, o corpus em que se baseia 

este estudo é constituído de maneira assistemática. A opção por um corpus assistemático visa 

a uma adequação quanto ao modo de aqui se tratar as interjeições: se elas são um fenômeno 
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da linguagem, estão presentes tanto na oralidade quanto na escrita, em textos de natureza 

diversa. Os gêneros selecionados são conversação espontânea, carta do leitor, poema, 

romance, artigo de opinião e crônica jornalística. Em todos esses gêneros, ao produtor de 

textos é dada uma liberdade de expressão. Como neste trabalho analisam-se ocorrências 

interjetivas, na seleção dos gêneros e dos textos para a composição do corpus atentou-se para 

esta questão: as manifestações interjetivas são mais recorrentes em textos que permitem ao 

falante a presentificação vívida de uma emoção (atitude emocional), e não apenas a descrição 

subjetiva de um acontecimento (atitude emotiva). 

Antes de se apresentar a estrutura deste trabalho e o fecho desta parte introdutória, é 

necessária uma elucidação. Para as discussões que se seguem, estabelece-se uma importante 

distinção entre “emotivo” e “emocional”. Como se pretende uma análise das interjeições 

numa perspectiva discursiva, funcionalista, pragmática e comunicacional, o interesse volta-se 

para a interação marcada pela presença de emoções. Nas trocas comunicacionais, pode haver 

uma comunicação emotiva e uma comunicação emocional — esta é não intencional; aquela, 

intencional. Como se tem dito — e ainda se dirá — que as manifestações interjetivas são a 

presentificação de uma emoção, faz mais sentido dizer que elas sejam manifestações 

emocionais, e não necessariamente emotivas. Uma emoção descrita metalinguisticamente, 

como <estou surpreso e emocionado com tudo isso que me contou>, seria uma simulação 

emocional. O falante interjetivo, ao proferir “Coitada!”, “Meu Deus do céu!” e “Nooossa!”, 

vive e/ou presentifica, no momento mesmo de seu dizer, sua emoção.   

O presente trabalho tem a seguinte organização: além desta Introdução, da Conclusão 

e dos Anexos, o estudo está dividido em cinco capítulos. Na Introdução, é apresentado o tema 

de trabalho e uma discussão sucinta acerca do objeto de estudo, que são as interjeições. No 

Capítulo 1, discute-se, de forma mais detalhada, o problema a ser estudado, por meio de um 

mosaico de considerações das interjeições, destacando-se os tratamentos grafofonêmico, 
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lexicográfico, gramatical, semântico e pragmático atribuídos às interjeições; decorrente desse 

mosaico, expõe-se a justificativa. No Capítulo 2, num primeiro momento, apresenta-se uma 

visão geral do Funcionalismo; num segundo momento, faz-se uma exposição de noções 

conceituais; por último, descreve-se a Teoria da Estrutura Retórica (RST), que é o aporte 

teórico-metodológico para as análises das manifestações interjetivas. No Capítulo 3, 

retomam-se, de forma mais detalhada, os objetivos, a hipótese e o problema que originou este 

trabalho; posteriormente, a metodologia, o corpus e a unidade de análise. No Capítulo 4, 

analisam manifestações interjetivas em busca das condições e/ou restrições para a definição 

de uma relação retórica de interjeição e de seus subtipos. No Capítulo 5, analisam-se 

manifestações interjetivas com base nos parâmetros descritos na metodologia, com o objetivo 

de apresentar as condições e/ou restrições para a existência da relação retórica de interjeição e 

de seus subtipos. Na Conclusão, faz-se um resumo deste estudo, apontam-se os resultados 

alcançados, as limitações surgidas durante estudo e alguns questionamentos para pesquisas 

futuras acerca das interjeições. Nos Anexos, encontram-se as normas de transcrição de textos 

falados e os fragmentos de textos ou textos selecionados para a composição do corpus.  

O título deste trabalho é composto de duas partes. A parte ilustrativa, que é uma 

apropriação de um fragmento de texto de Adélia Prado (2007, p. 125), é constituída de uma 

sequência de manifestações interjetivas. Essa primeira porção textual — “Que bom, que bom, 

ai, que bom!” — oferece à segunda porção — Da existência da relação retórica de interjeição 

— uma coloração emocional e emotiva. Compreender e interpretar a relação entre uma porção 

textual constituída de manifestação interjetiva e outra porção textual não interjetiva é, 

conforme já mencionado, o foco deste trabalho. 

Insere-se, por fim, nesta parte introdutória, a necessidade de uma análise mais acurada 

das interjeições numa perspectiva funcional-discursiva. Oxalá esse empreendimento possa 

contribuir para os estudos linguísticos, sobretudo para os do português brasileiro! 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ATENÇÃO! INTERJEIÇÃO COMO UM PROBLEMA A SER INVESTIGADO 

 

 

Para mostrar a complexidade das interjeições como objeto de estudo, apresenta-se, 

neste capítuo, um mosaico constituído pelos tratamentos grafofonêmico, lexicográfico, 

gramatical, semântico e pragmático dado a elas. 

 

1.1 INTERJEIÇÕES SOB TRATAMENTOS DIVERSOS 

 

1.1.1 TRATAMENTO GRAFOFONÊMICO 

 

 A forma das interjeições desperta a atenção de muitos estudiosos. Uma grande parte 

delas, principalmente daquelas que se enquadram no conjunto das primitivas, próprias ou 

naturais, quando emitidas, na sua produção sonora, ou quando registradas, na sua produção 

gráfica, apresenta particularidades que as afastam da articulação grafofonêmica corriqueira da 

maioria das palavras da língua. As interjeições primitivas
10

 pertenceriam a um inventário 

aberto, e não a uma classe gramatical como a dos nomes e dos verbos, por exemplo. Como as 

interjeições impróprias ou convencionais
11

 são constituídas de palavras da língua por meio de 

um sistema grafofonêmico determinado, não haveria um caráter de anomalia nelas, o qual é 

                                                           
10

 Interjeições primitivas, próprias ou naturais são signos de linguagem sintética, considerados não 

lexicalizados. São exemplos: “Ah!, “Oh!”, “Ufa!”, “Ué!”, “Opa!” etc. 

 
11

 Interjeições impróprias ou convencionais são signos da linguagem analítica, lexicalizados. São 

signos da língua que passam a exercer função interjetiva. São exemplos: “Caramba!”, “Puxa!”, 

“Barbaridade!”, “Coitado!”, “Francamente!” etc. 
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atribuído às primitivas. Essa atribuição de anomalia na questão grafofonêmica das interjeições 

primitivas não encontra consenso teórico. 

Saussure (2012, p. 83) sustentava a tese de que onomatopeias e outras manifestações 

de expressividade, nas quais se enquadram as interjeições primitivas, “uma vez introduzidas 

na língua, elas se engrenam mais ou menos na evolução fonética, morfológica etc., que 

sofrem as outras palavras.” Assim, as interjeições primitivas se estruturam convencionalmente 

dentro de cada língua. Exemplo disso, é a interjeição “Ai!”, em português;  “Aie!”, em 

francês; “Au!”, em alemão; “Ouch!”, em inglês etc. Segundo Saussure (2012, p. 83),  para a 

maior parte delas [onomatopeias e interjeições], pode-se negar que haja “um vínculo 

necessário entre o significado e o significante”. 

 Ferreira (1986, p. 69) registra “ah” e “ah-ah”. Essas duas ocorrências ilustram o fato 

de que a forma de uma interjeição ajusta-se ao sistema sonoro da língua portuguesa: nos dois 

casos, a base das “palavras” é silábica. Desperta a atenção a presença do “h” na margem 

direita dos significantes. O dicionarista registra, entre colchetes, “[do lat. ah, 

provavelmente]”. A presença do “h” justificar-se-ia etimologicamente, portanto; na segunda 

ocorrência, houve uma reduplicação. O “h”, proferido com certo grau de aspiração, 

contribuiria para posicionar, expressiva e emocionalmente, o falante no momento mesmo de 

seu próprio dizer. 

 As interjeições impróprias, mesmo que se formem a partir de palavras já determinadas 

em conformidade com o sistema formal da língua, por isso homônimas da “palavra de 

origem”, não deixam de apresentar características que fazem delas usos expressivos e 

carregados da emoção do falante. Como o falante dispõe de recursos paralinguísticos e 

cinésicos, pode dar relevo à palavra já existente na língua, dotando-a de emoção vívida e 

presentificada, retirando dela o seu conteúdo referencial e dando a ela um novo sentido nas 

trocas comunicacionais. 
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 Em Ferreira (1986), o item “nosso” é descrito apenas como pronome. O dicionarista 

não menciona o valor pragmático do item em trocas comunicacionais — o que é recorrente 

aos dicionaristas, em virtude dos objetivos de um dicionário que pretende agrupar o léxico de 

uma dada língua. Em muitas situações, “nosso” perde o status de pronome e passa ao de 

interjeição. Numa situação em que um falante produz um “NOOOssaa!”, a elevação do tom 

de voz e o alongamento das vogais tornam o enunciado vivo e carregado de 

(auto)envolvimento emocional. Esse exemplo mostra que há uma passagem do meramente 

gramatical para o totalmente pragmático
12

. 

 As locuções interjetivas
13

 revelam o mesmo caráter particularizante das interjeições 

próprias e das impróprias. O que diferencia os dois grupos, do ponto de vista de sua 

grafofonêmica, é a extensão da massa significante. Numa ocorrência como “ai... meu DEUS 

do céu...”, há um jato interjetivo de grande massa fônica. Ao emitir interjeições, o falante 

sinaliza-se como um sujeito de emoção. Na oralidade, a presentificação é vívida; na escrita, há 

necessidade de marcações gráficas para o registro da emoção e do (auto)envolvimento do 

falante interjetivo
14

. 

Para Macambira (1973, p. 80 - 81), algumas interjeições contrariam o sistema 

fonológico da língua por exibirem combinação ou distribuição de fonemas estranhos à 

estrutura do idioma. Macambira (1973) exemplifica seu posicionamento com as seguintes 

interjeições: “ah!”, “ah!”, “eh!”, “he!”, “ih!”, “hi!”, “oh!”, “ho!”, “uh!”, “hu!”; “psit!”, 

“pitsiu!”, “hum-hum!”, “chit!”. Segundo o autor, interjeições como essas se divorciam do 

                                                           
12

 Essas considerações acerca de “NOOOssaa!” sugerem um processo de gramaticalização. Ramos 

(2010) faz um estudo da interjeição “nossa!” nessa perspectiva. Não é propósito deste trabalho uma 

abordagem da gramaticalização de itens interjetivos, mas deve-se considerar que estudos nessa direção 

podem contribuir muito com a compreensão do surgimento e com a análise deles. 

 
13

 Locução interjetiva é um grupo de palavras com valor de interjeção. São exemplos: “Meu Deus do 

céu!”, “Nossa Senhora!”, “Cruz Credo!”, “Triste de mim!”, “Que horror!” etc. 

 
14

 A expressão “falante interjetivo” será usada, neste trabalho, com o objetivo de caracterizar o falante 

que, num dado momento, emite uma interjeição.  
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sistema fonológico do português e introduzem formas que normalmente não se encontram no 

vernáculo. No entanto, Macambria (1973) reconhece a importância da entonação para 

exprimir alegria, tristeza, espanto, aborrecimento, desprezo ou outros sentimentos não só 

pelas interjeições, mas também por outras “classes” de palavras. Para Macambira (1973, 

p.81), “a interjeição hum por exemplo, que exprime dúvida ou desconfiança, entoa-se tão 

especificamente que provavelmente o quadro prosódico jamais se repetirá na realização de 

outra classe gramatical”. Na parte final de sua análise, Macambira (1973) comenta as 

interjeições impróprias. Segundo o autor, interjeições como “tomara’, “oxalá”, “eis”, “cadê” 

não se denunciam formalmente nem pela violação do sistema fonológico, nem pela entoação 

especial, já que não oferecem nada que as particularize sob o aspecto fonológico ou 

suprassegmental. 

Há muitas discussões acerca das aproximações entre onomatopeias e interjeições. 

Caixeta (2005) defende a seguinte diferença entre esses dois fenômenos: estas são 

presentificadas e aquelas, descritas. Se há a intenção de descrever um acontecimento, o 

recurso é onomatopaico; se há a intenção de presentificar uma emoção, o recurso é interjetivo. 

Segundo Dutra (1997, p. 167), “a onomatopéia ilustra ou nomeia, em vez de significar”. As 

interjeições não possuiriam referência extralinguística, ao contrário das onomatopeias. Apesar 

dessa distinção, reconhece-se que há muitas polêmicas; alguns teóricos veem nas 

onomatopeias um tipo de interjeições, considerando-as interjeições onomatopaicas. Parece 

haver situações limítrofes entre os “ruídos descritos” e as “emoções presentificadas”.  

 

 

1.1.2 TRATAMENTO LEXICOGRÁFICO 
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A palavra interjeição vem do latim “interjectione, por via semi-erudita. É 

propriamente a ação de atirar no meio; palavra que se solta no meio do discurso” 

(NASCENTES, 1966, p. 414). Tal significado etimológico está presente, (in)diretamente, em 

todas as definições de “dicionaristas”, gramáticos, filólogos e linguistas. A ideia clássica é a 

de que a interjeição é uma palavra ou voz que exprime de um “modo enérgico e conciso os 

afetos súbitos da alma tais como a dor, a alegria, o medo, a admiração, etc. [...] Há 

interjeições que são meros gritos, como ó! ui! ai!. Outras são palavras contratas e até frases 

elípticas, como oxalá! irra! misericórdia! [...]” (AULETE, 1964, p. 2210). Já para Marouzeau 

(1961, p. 124), a interjeição serve para “traduzir de maneira viva uma atitude do sujeito 

falante”. 

Em dicionários filológicos e de linguística, a visão acerca das interjeições não difere 

das visões dos gramáticos. Em tais dicionários, os autores comungam, de maneira velada, com 

a ideia de que as interjeições ocupam o limbo dos estudos linguísticos. Haveria, portanto, um 

“acordo tácito” entre os dicionaristas e entre eles e os gramáticos. Carreter (1968) e Camara 

Júnior (1986) deixam transparecer, mesmo que não fosse essa a intenção deles, sucintamente, 

a visão histórica e a visão gramatical acerca das interjeições. 

Em Carreter (1968, p. 243), tem-se: 

 

 

Interjeição: sinal que pode contradizer as leis fonológicas de uma língua 

(espanhol uf, paf), e também possuir uma estrutura fonológica correta (ay, oh), 

sem valor gramatical, que desempenha as funções lingüísticas de um modo 

elementar. Há, portanto, interjeições apelativas (eh, chist, ps), expressivas (oh, 

ah, ay) e representativas (zas, paf, pum). Estas últimas são, às vezes, 

verdadeiras onomatopéias. Os gramáticos gregos classificaram as interjeições 

entre os advérbios. Os latinos as separaram, constituindo com elas uma parte 

das orações. Donato (século IV d. C.) a definiu: ‘anunciando a vontade da 

alma’. O termo latino interiectio alude a que é costumeiro vir entre os termos 

do enunciado, com independência tonal. Vossio (1635) a definiu como um 

equivalente de frase. Esta idéia, presente ainda em muitos gramáticos, foi 

atacada por Karcevski (1941), o qual faz ver como toda frase pode ser 

enunciada em estilo indireto, mas a interjeição, não. 
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Em Camara Júnior (1986, p. 147), tem-se: 

 

 

 

INTERJEIÇÃO — Palavra que traduz, de modo vivo, aos estados d’alma. É 

uma verdadeira palavra-frase, pela qual o falante, impregnado de emoção, 

procura exprimir seu estado psíquico num momento súbito, em vez de se 

exprimir por uma frase logicamente organizada. As interjeições são palavras 

especiais e se distinguem das EXCLAMAÇÕES, vocábulos soltos, emitidos 

no tom de voz exclamativo, ou frases mais ou menos longas que em regra 

começam pelas partículas que, como, quanto, quão, e constituem orações de 

um tipo especial, ou fragmentos de oração, ou monorrema. Exs.: Admirável! 

— Que quadro de amarguras! As interjeições são de três tipos: a) certos sons 

vocálicos, que na escrita se representam de uma maneira convencional fixa; 

ex.: ah! — oh! (onde a letra h em posição final marca uma aspiração pós-

vocálica, que só aprece em português nesse caso); b) verdadeiros vocábulos, já 

no domínio da língua; ex.: arre! — olá!; c) uma locução interjectiva; ex.: ora 

bolas! — valha-me Deus! 

 

 
 

 

Em Carreter (1968) e em Camara Júnior (1986), fica evidente o caráter prosódico das 

interjeições; elas podem ser formadas por “vozes” que se ajustam ou não às leis fonológicas 

de uma língua. Percebe-se também que há uma tentativa (imprecisa) de classificação, 

destacando-se o embate entre as onomatopeias (principalmente em Carreter (1968)) e as 

interjeições. Destaca-se ainda em Carreter (1968) o combate à ideia de que as interjeições 

possam ser equivalentes de frase, já que para Karcevski, citado no verbete, toda frase pode ser 

enunciada em discurso indireto, e as interjeições não podem. Caso as interjeições sejam 

consideradas de natureza assintática, como elas poderiam ajustar-se ao estilo indireto? Em 

Camara Júnior (1986), nota-se também a relação entre as interjeições e as orações 

exclamativas ou optativas. Enfim, Carreter (1968) e Câmara Júnior (1986) sustentam  o 

“acordo tácito” mantido ao longo do tempo acerca das manifestações interjetivas. 

A noção de linguagem como representação — e suas consequentes concepções de 

gramática — gera dificuldades para os lexicógrafos quando da definição das interjeições. Em 

virtude dos valores expressivos e pragmáticos próprias das interjeições, torna-se difícil a 

tarefa de dicionarização delas. Para ilustrar, tem-se a seguir a posição de dois dicionaristas 
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acerca do que é interjeição e suas leituras da manifestação interjetiva “oh” — a escolha dessa 

manifestação deve-se ao fato de ela estar presente, como exemplo de interjeição, em quase 

todas as gramáticas da língua portuguesa do Brasil. 

Em Ferreira (1986), tem-se: 

 

Interjeição. [Do lat. Interjectione.] S.f. Gram. Palavra ou locução com que se 

exprime um sentimento de dor, de alegria, de admiração, de aplauso, de 

irritação, etc. (FERREIRA, 1986, p. 958). 

 
Oh. [Do lat. o.] Interj. Exprime espanto, surpresa, alegria, tristeza, admiração, 

lástima, repugnância e outras impressões vivas ou súbitas: Oh! você por 

aqui?; “Oh! que saudades que tenho / Da aurora da minha vida. / Da minha 

infância querida / Que os anos não trazem mais!” (Casimiro de Abreu, As 

Primaveras, p. 33); Oh!, excelentíssima! Poupe-me... o dissabor de vir trazer o 

sono a uma sociedade tão divertida.” (Artur Azevedo, Contos Efêmeros, p. 

83). (FERREIRA, 1986, p. 1257). 

 

              

 

               Em Houaiss (2001), tem-se: 

 

 

 

Interjeição s.f. GRAM palavra invariável ou sintagma que, com entonação 

peculiar, ger. sem combinar-se gramaticalmente com elementos de oração, 

formam, por si sós, frases que exprimem uma emoção, uma ordem, um apelo 

ou descrevem um ruído (p. ex.: psiu!, oh!, coragem!, meu Deus!). [O verbete 

continua, mostrando vários tipos de interjeição. No final, evidencia a 

etimologia: “interjectĭo, ǒnis ‘inserção, interposição’”]. (HOUAISS, 2001, p. 

1634). 

 

oh /ó/ Interj. expressa surpresa, desejo, repugnância, tristeza, dor, repreensão. 

ETM lat. ō ou ōh exprime ‘espanto, admiração, alegria, dor, repreensão’. 

(HOUAISS, 2001, p.2054). 

 
 

 

Tanto em Ferreira (1986) quanto em Houaiss (2001) parece haver uma dificuldade de 

descrever, lexicograficamente, itens de natureza expressiva, já que inexiste, 

epistemologicamente, uma metalinguagem apropriada para mostrar a abundante diversidade 

pragmática desses itens. A proposta de Gonçalves (2002) quanto ao fato de as interjeições 
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comporem um microssistema, em que se representariam os estados afetivos do sujeito falante, 

os quais se ligam à função expressiva da linguagem, não tem nos estudos gramaticais e 

lexicográficos uma penetração tranquila e palpável. 

Devido à escassez de tratamento que caracteriza a descrição das interjeições, pode-se 

dizer que a lexicologia e a filologia ainda se encontram numa posição cheia de oscilações. O 

princípio de economia do método lexicográfico impõe aos dicionaristas algumas barreiras na 

construção de verbetes, principalmente os de natureza interjetiva e expressiva. Uma questão a 

se considerar é a ausência de relações sinonímicas das interjeições, ao contrário dos 

substantivos, como casa, lar, residência, domicílio. A interjeição “oh!” concentra uma grande 

possibilidade significativa. Se se considerar a pronúncia de “oh!” em uma determinada 

situação sociocomunicativa como manifestação de espanto ou surpresa, seria menos 

expressiva uma descrição pronunciada metalinguisticamente como <eu estou surpreso com 

isso que você me contou>. As interjeições concentram, de modo expressivo, carga 

informativa de natureza emocional e emotiva. Nas definições de “oh!” por Ferreira (1986) e 

por Houaiss (2001), não se alinham descrição lexicográfica, função pragmática e 

metalinguagem.  

Ao se considerar as interjeições pelo viés pragmático, tem-se um problema para a 

atividade da lexicografia: elas são formadas de enunciados autônomos e expressivos do ponto 

de vista da comunicação. Propriedades fonético-fonológicas muito peculiares, entonação 

enfática, instabilidade semântica e formal, ausência de relações sinonímicas (ao contrário de 

classes como a dos substantivos e a dos verbos), extensão interjetiva (de manifestação 

monossilábica a enunciados longos) e indefinição de conteúdo proposicional são alguns dos 

empecilhos para que uma interjeição seja transformada em um verbete de dicionários gerais. 

Decorrente disso, apontam-se, sucintamente, alguns problemas acerca das definições 

lexicográficas, sobretudo quanto às formas interjetivas: apagamento do locutor; 
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desconhecimento do caráter enunciativo do item; ênfase à enumeração das qualidades 

enunciativas do item em relação às funções pragmáticas e assimetria entre as funções 

enunciadas e as ilustradas.  

 

 

1.1.3 TRATAMENTO GRAMATICAL  

 

 

De Aristóteles, perfilando por Dionísio da Trácia, até e inclusive as gramáticas atuais, 

o princípio da “continuidade” é, a rigor, mantido nos estudos acerca das interjeições. Tais 

estudos restringiram-se e restringem-se, de modo geral, apenas a conceituar as interjeições, a 

posicioná-las no final do continuum das partes orationis, a estabelecer diferenças entre as 

interjeições próprias, as impróprias e as locuções interjetivas e, por último, a elencar 

aleatoriamente um rol de interjeições, classificando-as conforme o “sentimento” que 

expressam. É consensual, por parte dos gramáticos tradicionais, que as interjeições são uma 

atitude afetiva e/ou sentimental do falante, a qual é de admiração, espanto, dor, alegria, 

irritação, surpresa, aplauso etc. É consensual também que, apesar das classificações propostas, 

não é permitido um valor exclusivo a uma dada interjeição — a situação é que permitirá que 

se percebam as atitudes afetivas do falante.  

Em função das abordagens das interjeições na linha do tempo, parece haver um 

“acordo tácito” alimentado pelos gramáticos. Para demonstrar isso, transcrevem-se a seguir 

definições de gramáticos brasileiros e portugueses para as interjeições
15

. Embora o estudo 

aqui exposto focalize como objeto de análise as interjeições no português do Brasil, a atenção 

dada a gramáticas de português de Portugal deve-se, sobretudo, a questões históricas de 

                                                           
15

 Para demonstração do modo como os gramáticos analisam e/ou descrevem as interjeições, Caixeta 

(2005) resenha Barbosa (1881), Ribeiro (1923), Pereira (1926), Carneiro Ribeiro (1957), Melo (1970), 

Cunha & Cintra (1985) e Bechara (2001). Essas resenhas são revistas por Caixeta (2014). 
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composição de gramáticas brasileiras; a interferência portuguesa na organização de 

gramáticas brasileiras é, antes, uma questão ideológica, política, do que “apropriação” 

didática, acredita-se. Eis as definições: 

 

As Interjeições são umas partículas desligadas do contexto da oração, 

exclamativas e pela maior parte monosyllabas e aspiradas, que exprimem os 

transportes da paixão com que a alma se acha ocupada. (BARBOSA, 1881, p. 

70). 

A Interjeição é mais phrase do que simples vocábulo. É expressão breve da 

emoção, do sentimento. (RIBEIRO, 1923, p. 37) 
 

É a palavra invariável que exprime os afetos vivos e súbitos da alma, como a 

dor, a alegria, o espanto etc. Interjeição é um brado subitâneo. (PEREIRA, 

1926, p. 175; 375). 
 

Interjeição é uma especie de grito, de que usamos, para exprimir as paixões, 

os sentimentos subitos de nossa alma. É um sinal da linguagem sythentica, 

lançado no meio (inter e jacere) dos signaes da linguagem analytica, para 

animal-a e coloril-a, completando a enunciação do quadro do pensamento com 

os toques vividos das sensações, dos sentimentos e das paixões. (CARNEIRO 

RIBEIRO, 1957, p. 471). 
 

Interjeição é a voz expressiva de emoções, apelos ou idéias mal estruturadas 

[...]. (MELO, 1970, p. 80) 
 

Interjeição é uma espécie de grito com que traduzimos de modo vivo nossas 

emoções [...] depende fundamentalmente do contexto e da entonação. Com 

efeito, traduzindo sentimentos súbitos e espontâneos, são as interjeições gritos 

instintivos, equivalendo a frases emocionais. (CUNHA & CINTRA, 1985, p. 

577). 
 

Interjeição — É a expressão com que traduzimos os nossos estados emotivos. 

Têm elas existência autônoma e, a rigor, constituem por si verdadeiras 

orações. (BECHARA, 2001, p.330). 

 

 

 

Esse conjunto de definições exemplifica o modo como os gramáticos veem as 

interjeições sob os pontos de vista grafofonêmico, lexicográfico, morfológico e sintático; à 

margem, de modo menos acentuado, estão os pontos de vista semântico e pragmático. As 

poucas páginas ou linhas reservadas às interjeições nas gramáticas tradicionais e normativas 
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brasileiras primam pela fragilidade e/ou incompletude — o que contribui com a sua condição 

periférica ou com a sua quase exclusão dos estudos linguísticos do português brasileiro.  

No continuum das partes orationis, as interjeições, na maioria das gramáticas 

tradicionais, residem no polo final — ao contrário das gramáticas filosóficas, em que se 

encontram no polo inicial pelo fato de os estudiosos as considerarem a origem da linguagem 

—, o que significa tratar-se de um “rudimento de discurso”, ocupando um lugar periférico e 

secundário. Se nas gramáticas tradicionais e normativas cabe às interjeições o limite final da 

hierarquia das partes orationis, significa dizer também que as outras partes têm seus lugares 

definidos. Assim, o nome ocupa a posição inicial, uma vez que, de acordo com a noção de 

representacionalismo, para o qual concorre uma concepção de linguagem enquanto reflexo do 

mundo, é a categoria que mais evidencia a “linguagem-lugar da transparência referencial” 

(GONÇALVES, 2002, p. 37). As interjeições não desempenhariam o mesmo papel que um 

substantivo ou um adjetivo, já que não teria força para codificar algo na direção palavra-

mundo. Seriam as interjeições fenômenos de linguagem sem referência externa; seriam, 

portanto, fenômenos de significação interna.  

Caixeta (2005), após localizar as interjeições num percurso histórico de 

problematização, conclui que há uma preocupação comum dos estudiosos, principalmente dos 

gramáticos, em estabelecer uma classificação das interjeições com base apenas na intuição. 

Nas classificações propostas, há uma relação empírica de dados, sem que se considere o valor 

pragmático de cada item. Embora Cunha & Cintra (1985, p. 577) afirmem que a interjeição 

“depende fundamentalmente do contexto e da entonação”, as classificações e a relação 

empírica de exemplos são aleatórias. 

Na contramão dos gramáticos apresentados, destaca-se Said Ali (1971), um dos 

primeiros estudiosos de língua portuguesa que percebeu a pouca importância dada às 

interjeições. Para Said Ali (1971, p. 107), “Entre as inúmeras obras de linguística, antigas e 
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modernas, raramente se aponta tratado ou capítulo que analise as interjeições com paciência e 

carinho, como é de uso as outras partes do discurso”. Said Ali  (1971) preconizava um estudo 

para o qual concorria uma análise funcional-discursiva.  

As interjeições “são frases-sintagmas que pedem, no lugar de análise classificatória, 

análise interpretativa.” (OLIVEIRA, 2002, p. 130). Depreende-se de Said Ali (1971) e de 

Oliveira (2002) uma proposta metodológica: a de se analisar as interjeições com base na 

interpretação, o que irá exigir do pesquisador a consideração dos valores, sobretudo, 

semânticos e pragmáticos, da ordem da emoção, envolvidos e/ou vividos no momento mesmo 

da emissão delas. Muitos estudiosos da língua(gem) admitem a dificuldade e até a falta de 

uma metodologia de análise e/ou de interpretação de fenômenos de natureza emotiva e 

emocional. Pragmaticamente, parece haver uma tendência, já bastante recorrente, de se 

agregar à classe dos marcadores discursivos novos exemplares ao conjunto, que se vai 

tornando cada vez mais amorfo e heterogêneo — e nessa classe já se presenciam as 

interjeições. 

Marcuschi (1993, p. 227 – 228) procura responder ao seguinte questionamento: as 

interjeições formam uma classe de palavras? Em sua resposta, diz que, por um lado, elas  

parecem formar uma classe de palavras; por outro, servem-se de elementos linguísticos pré-

existentes e pertencentes a outras classes. Em função dessa visão dual, o linguista brasileiro 

admite que seria mais correto as interjeições, tal como os marcadores discursivos e as 

hesitações, não formarem um classe de palavras, mas classes de funções discursivas bastante 

peculiares. Finaliza sua resposta dizendo que a questão de as interjeições formarem ou não 

uma classe é a menos relevante, uma vez que as principais características delas residem nas 

funções discursivas que desempenham. 

Nas definições de interjeições dadas pelas gramáticas tradicionais e normativas, 

encontram-se expressões como “partícula desligadas do contexto da oração”, “mais frase do 
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que simples vocábulo”, “equivalente a frases emocionais”, “palavra-oração”, entre outras. 

Parece ser consensual que as interjeições não se agregam à estrutura sintática oracional. Para 

Gonçalves (2002, p. 107), as interjeições “apenas entram em relações paradigmáticas e nunca 

em relações sintagmáticas, ou seja, constituem um inventário aberto.”  

Para Marcuschi (1993, p. 227), “não se pode falar de um modo categórico em relação 

ao status sintático das interjeições”, já que “são um elemento de puro efeito discursivo sem 

um status sintático definido”. No entanto, Marcuschi (1993) propõe, como traço diferenciador 

das interjeições em relação a outros fenômenos da “prática discursiva”, a estrutura e posição. 

Sob o ponto de vista da estrutura, segundo Marcuschi (1993, p. 232), “a interjeição não se 

situa no interior da estrutura dos sintagmas, mas forma uma oração isolada”. Já do ponto de 

vista posicional, a interjeição “vem no início de um sintagma ou oração e raramente no 

interior, sendo que às vezes ocorre no final” (MARCUSCHI, 1993, p. 232). 

Para muitos estudiosos, as interjeições possuem autonomia sintática com entonação e 

semântica peculiares. Isso não significa dizer que as interjeições possam ser definidas como 

uma oração, já que não fazem parte da estrutura canônica do tipo sujeito + predicado. Não 

seriam as interjeições constituintes frasais. Bastos (2004) propõe, por meio de entrevistas 

jornalísticas no espanhol e no português, um estudo dos constituintes extrafrasais com valor 

epistêmico. Sua pesquisa baseia-se na proposta de classificação de Dik (1989) para os 

constituintes extrafrasais em relação à frase adjacente. Das características dos constituintes 

extrafrasais apontados por Bastos (2004, p. 38), subsidiando-se em sua leitura de Dik (1989), 

destaca-se o fato de eles poderem preceder, interromper ou seguir a frase; possuírem uma 

pausa entonacional, na língua falada, e pausas gráficas, na língua escrita; não interferirem nas 

regras gramaticais nos limites da frase e, finalmente, serem elementos que, apesar da 

adjacência em relação à frase, só são compreendidos no nível do discurso. 
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Para Dik (1989), os constituintes extrafrasais apresentam as funções de gerenciamento 

da interação, de organização e de realização do discurso. Além dessas três funções, destaca-

se, para esta análise, a função de especificação de atitude, representada pelas interjeições. 

Essas funções dos constituintes extrafrasais servem a duas camadas do discurso: à camada 

interpessoal e à camada representacional. As interjeições servem à camada interpessoal, já 

que “os propósitos comunicativos [dos consitutuintes extrafrasais] são os elementos mais 

relevantes do ponto de vista da comunicação [...] como ocorre no caso das interjeições” 

(BASTOS, 2004, p. 145 - 146). Isso aponta para o fato de que as interjeições, de acordo com 

Bastos (2004), transmitem apenas conteúdo pragmático, do nível interpessoal para o da 

expressão. 

As gramáticas tradicionais e normativas não consideram as interjeições como 

constituintes frasais ou oracionais. Consideram-nas pertencentes à linguagem da afetividade; 

por isso, não podem ser decomponíveis em constituintes sintáticos. Para Caixeta (2005), as 

interjeições desempenham a função de preenchedor discursivo de afetividade; desse modo, 

elas passam a ser consideradas elementos integrantes de uma situação discursiva ampla. No 

entanto, deve-se assinalar que sua inserção nas trocas comunicacionais decorre do 

envolvimento do falante com a situação sociocomunicativa, com o contexto, com o assunto, 

com o interlocutor ou leitor e consigo mesmo (num processo de (auto)envolvimento), o que 

implicaria dizer que havaria marcas dos limites dessa inserção. Para o reconhecimento de que 

as interjeições sejam de fato inseridas, é necessário o reconhecimento dos recursos 

concomitantes de delimitação da inserção: recursos grafofonêmicos, entonação e prosódia, 

por exemplo. 

Em função dos estudos já empreendidos acerca das interjeições, apresenta-se, 

adaptado de Gonçalves (2002, p. 285), o seguinte diagrama: 
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DIAGRAMA 1: Síntese das visões acerca das interjeições ao longo do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Gonçalves (2002, p. 285, com adaptações na disposição gráfica). 

 

Esse diagrama mostra que houve poucos avanços nos estudos acerca das interjeições 

ao longo do tempo. Os gramáticos tradicionais e normativos, com raras exceções, apenas 

procrastinaram as ideias clássicas acerca dos “gritos súbitos da alma”. As inquietações e as 

flutuações sobre as interjeições refletem a secular indecisão dos gramáticos acerca de seu 

estatuto. Tais indecisões podem denotar: a) descompromisso, porque há hesitação em 

conceituar as interjeições: palavra, partícula ou grito (voz); b) contradição, porque, 

simultaneamente, as interjeições são consideradas como oração e como parte da oração e c) 

conservadorismo, porque se mantêm, desde os gregos e latinos, as razões aduzidas em (a) e 

(b). Na inter-relação dessas três posturas, encontra-se, pois, o “acordo tácito” que apaga a 

complexidade de um fenômeno que mais patenteia o dinamismo vivo, afetivo e produtivo de 

uma dada língua do que instaura “meros gritos subitâneos”. 

Do percurso dos estudos gramaticais sobre as interjeições, podem estabelecer-se, em 

conformidade com Gonçalves (2002), quatro períodos. As (in)decisões, nessa visão 

diacrônica, giram em torno dos seguintes questionamentos, esquematizados a seguir: 

 

Nem partes 

orationis, nem 

equivalentes de 

oração 

Elementos  

a-gramaticais 

Partes orationis: 

classe dos 

advérbios ou 

estatuto categorial 

Orações completas 

ou  

equivalentes de 

oração 

Interjeições 
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I. Da Antiguidade Clássica à Idade Média: 

 se a interjeição tem um estatuto sintático independente; 

 se a interjeição acolhe itens que são considerados não-lexicais e  

 se a interjeição expressa e/ou significa sentimentos ou estados da alma. 

 

II. Da Idade Média ao século XVIII: 

 se a interjeição é signo natural e  

 se a interjeição é ou está a/na origem da linguagem. 

 

III. Do século XIX à primeira metade do século XX: 

 se a interjeição é equivalente de frase; 

 se a interjeição tem natureza psicológica e lógica; 

 se a interjeição associa-se a aspectos estilístico-afetivos;  

 se a interjeição materializa-se num elemento linguístico ou não e 

 se a interjeição tem lugar reservado nas partes orationis, na sintaxe ou fora do sistema.  

 

IV. Da segunda metade do Século XX aos dias atuais:  

 se a interjeição é marcador conversacional; 

 se a interjeição é própria da modalidade falada;  

 se a interjeição tem um papel textual-discursivo. 

 se a interjeição tem um status morfossintático definido;  

 se a interjeição é, ao mesmo tempo, lexema e enunciado — retorno a embates 

anteriores — e 

 se a interjeição é elemento sintático-semântico, voz holofrástica, lexismo ou ato de 

discurso.  

 

1.1.4 TRATAMENTO SEMÂNTICO-PRAGMÁTICO 
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As interjeições, em virtude de sua natureza peculiar, não se apresentam aos olhos dos 

estudiosos do mesmo modo como as classes dos nomes, dos verbos e dos adjetivos, por 

exemplo. Para esses estudiosos, as interjeições carecem de conteúdo conceptual, ao contrário 

dessas classes citadas. Isso não significa que elas não possuam a capacidade de referenciação; 

elas possuem-na, mas de maneira diferente das outras classes. As interjeições não residem na 

direção palavra → mundo; sua significação encontra-se numa fronteira entre o linguístico e o 

paralínguístico e cinésico. Ao proferir-se interjetivamente numa troca comunicacional, o 

falante presentifica e instaura, no momento mesmo de sua enunciação, um estado mais 

emocional e emotivo do que intelectivo. Por exemplo, um “Ah!” pode gerar muitos 

significados; só será compreendido em função da situação sociocomunicativa e de seus 

entornos. 

Nas definições de interjeições nas gramáticas tradicionais e normativas, encontram-se 

dizeres como “expressão breve da emoção”, “expressão dos afetos vivos e súbitos da alma”, 

“espécie de grito”, “voz expressiva de emoções”, “apelos ou ideias mal estruturadas”, “gritos 

instintivos, equivalendo a frases emocionais”, “partículas desligadas do contexto da oração” e 

mais tantos outros semelhantes a esses. Dá-se a entender que as interjeições são apenas 

pequenos acréscimos ao que um falante diz numa troca comunicacional. 

Nas gramáticas tradicionais e normativas, é comum a apresentação de uma lista de 

interjeições e seus possíveis significados. Nas classificações propostas por elas, há uma 

relação empírica de dados sem que se considere o valor pragmático de cada item. O objetivo 

do quadro a seguir é o de reunir os exemplos de interjeições arrolados pelas principais 

gramáticas tradicionais e normativas do português brasileiro.  
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QUADRO 1: Classificação semântica e exemplificação de interjeições  
 

 

CLASSIFICAÇÃO 
 

 

INTERJEIÇÕES E LOCUÇÕES INTERJECTIVAS 

 

Admiração ou 

espanto 

 

Ah! Oh! Oi! Ui! Hem! Uai! Xi! Caramba! Puxa! Arre! Nossa! Opa! 

Credo! Macacos me mordam! Meu Deus! Nossa Senhora! Puxa vida! 

Virgem Maria! Santo Deus! Safa! Quê!  
 

 

 

Advertência 

 

Fogo! Olha! Olha lá! Cuidado! Atenção! Calma! Alerta! Sentido! Alto!  

Devagar! Vê bem!  
 

 

 

Afugentamento, 

indignação e 

repulsa 

 

Sai! Fora! Passa! Rua! Chit! Arreda! Xô! Fora! Morra! Abaixo! Não! 

T’esconjuro!   
 

 
 

Agradecimento 

 

Obrigado! Grato! Agradecido! Valeu! Muito obrigado! Graças a Deus! 
 

 

Ajuda, apelo ou 

chamamento 

 

Socorro! Psiu! Alô! Hei! Oi! Ó! Valha-me Deus! Olá! Eh! Ei! 

Misericórdia! 
 

 

Alegria 
 

Ah! Oba! Viva! Oh! Eh! Eta! Aleluia! 

 

Alívio 
 

Ufa! Uf! Arre! Oh! Ah! Eh!   

 

Animação 
 

Avante! Eia! Sus! Vamos! Coragem! Força! Ânimo! 

 

Aplauso 
 

Bravo! Bis! Parabéns! Apoiado! Ótimo! Viva! Isso! Muito bem! Bem! 

Boa! 

Concordância 

 

Sim! Ótimo! Claro! Pois não! Pudera! Ótimo! Ta! Hã-hã! 
 

Desejo 
 

 

Tomara! Oxalá! Pudera! Oh! Queira Deus! 
 

Desapontamento 

 

Ué! Uai! 
 

Dor 

 

Ai! Ui! Ah! Oh!  
 

Dúvida ou 

incredulidade 
 

 

Qual! Hum! Qual o quê! Pois sim! Epa! Que esperança! 
 

Impaciência ou 

contrariedade 
 

 

Hem! Raios! Ora bolas! Droga! Arre! Irra! Apre! Puxa! Vote! 
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(Continuação do Quadro 1): 

Pena, comiseração 

ou lamento 
 

 

Coitado! Oh! Ai! Pobre de mim! Que pena! Triste de mim! Xi! Perdão! 

 

Reprovação ou 

desacordo 

 

Ora! Ora essa! Qual! Francamente! Essa não! Não apoiado! Fiau! 

Chega! Entretanto... 
 

Satisfação 

 

Upa! Oba! Boa! Que bom! Opa! 
 

Saudação 

 

Salve! Oi! Olá! Ave! Viva! Adeus! Tchau! Bom dia! Até logo! 
 

Silêncio 

 

Psiu! Basta! Silêncio! Alto! Chega! Psit!  Caluda! Bico calado! 
 

Surpresa 

 

Oi! Ave! Olá! Ah! Ó! Oh! Quê! Cruz credo! 
 

Terror, medo 

 

Credo! Cruzes! Uh! Ui! Barbaridade! Que horror! 
 

Zombaria 

 

Fiau! Nhênhê! 
 

 

FONTE: elaboração do autor. 

 

 

Analisar as interjeições em função de traços semânticos comuns é recorrente nos 

estudos gramaticais. Em muitas pesquisas linguísticas acerca das interjeições, são valorizadas 

as classificações de Wierzbicka (1991) e, mais recentemente, do autor português Gonçalves 

(2002). A proposta de Wierzbicka (1991) baseia-se no estado ou ato mental do falante — essa 

proposta será apresentada no Capítulo 2. A proposta de Gonçalves (2002) baseia-se em 

princípios morfossemânticos, num continnum que vai da interjeição in statu nascendi à 

interjeição propriamente dita. Para Gonçalves (2002), as interjeições dividem-se em grupos 

articulados (de sentido imitativo e de sentido afetivo), em conjurações (injúrias ou insultos; 

juras, pragas, imprecações, blasfémias; invocações) e em ditados e frases feitas. 

Independentemente dos critérios adotados para classificar as interjeições, sempre haverá 
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ressalvas, uma vez que elas presentificam no enunciado, em maior ou menor grau, o estado 

emocional e emotivo do falante.  

Em virtude de suas peculiaridades semânticas, as interjeições requerem que sejam 

analisadas pragmaticamente. As definições de dicionário para a interjeição “Oh!”, vistas 

anteriormente, demonstram que não são indicados seus referentes, suas relações lógicas, suas 

propriedades e seus processos. A ausência de interlocutores e a de uma situação 

sociocomunicativa implicam dizer que interjeições nada ou pouco significam. Vallverdú & 

Bobo (2003) defendem essa implicação e apontam a necessidade de um viés pragmático na 

análise delas, uma vez que são os elementos do entorno da situação sociocomunicativa que 

contribuem para retirá-las da imprecisão semântica. 

As interjeições, quando proferidas, geram um impacto de valor emotivo e emocional. 

Elas são um fenômeno de intromissão do falante no discurso; por isso, são um enunciado em 

constante enunciação. Essa intromissão faz com que sejam mais vivas e mais expressivas do 

que as demais “palavras” proferidas numa situação sociocomunicativa. Para Jakobson (1963, 

p. 214 - 215), “a camada puramente emotiva, na língua, é apresentada pelas interjeições.” Por 

meio delas o falante expressa mais que o código lhe proporciona. Se as interjeições referem-se 

ao sentimento vívido e presentificado na e pela enunciação, são elas mesmas possuidoras de 

natureza dêitica.  

Aceita a ideia de que as interjeições são dependentes da situação sociocomunicativa e 

de que dirigem o interlocutor na sua interpretação, pode-se dizer que elas são uma ferramenta 

da comunicação. A ser assim, são marcadas por uma carga de intencionalidades valorativas. 

Para Vallverdú & Bobo (2003), as interjeições fazem um “recorte”, sinalizando o caminho por 

onde o interlocutor deverá se esforçar para interpretar o que a ele é dirigido. Um duplo papel 

exercem as interjeições no processo interpretativo, segundo as autoras: de um lado, convidam 
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o interlocutor a um esforço interpretativo; por outro, simultaneamente a tal indicação, 

reduzem esse esforço indicando por onde e como interpretar.   

Muito se discute acerca da questão de uma interjeição ser ou não um ato de fala. Para 

Vallverdú & Bobo (2003), as interjeições são suportes indicadores de atos ilocutórios 

expressivos. Haveria muitos embates quanto a essa questão caso fossem consideradas apenas 

as interjeições impróprias, as quais carregam (certo) conteúdo proposicional. Para outros 

autores, as interjeições devem ser consideradas como uma modalidade ilocutória especial. 

Uma justificativa para esse caráter especial seria o fato de uma interjeição servir de suporte 

para vários atos de fala.  

Palrilha (2009, p. 87) questiona se as interjeições seriam capazes de constituir um ato 

ilocucional. A autora apresenta duas respostas possíveis. A resposta negativa ancora-se na 

visão de que interjeições são similares a fenômenos paralinguísticos e independentes de uma 

gramática mental. A resposta positiva ancora-se na visão de que há interjeições mais 

codificadas que outras, e isso seria motivo para que algumas delas constituíssem atos 

ilocucionais, como “Bravo!”, “Viva!”. Como reconhece que há vários tipos de interjeições, 

Palrilha (2009) posiciona-se favorável ao fato de as impróprias servirem de suporte para os 

atos expressivos. 

O falante é dotado da capacidade de diferenciar conteúdos linguístico-semânticos e o 

modo como são proferidos. Em Está chovendo., Está chovendo? e Está chovendo!, o 

conteúdo proposicional é o mesmo; no entanto, a atitude e as intenções revelam-se diferentes. 

As interjeições podem interferir no modo de se expressar o conteúdo proposicional. Em Oba, 

está chovendo! e Que merda, está chovendo!, mantém-se o conteúdo proposicional; no 

entanto, o falante dirige a interpretação do destinatário, exigindo dele pouco esforço 

inferencial. Essa modalização, quando marcada pelas interjeições, leva a concluir que, em 
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muitas situações sociocomunicativas, o modo como se expressa determinado fato é mais 

importante do que o próprio fato.  

Qualquer signo linguístico, em virtude do modo de apresentação, pode conter carga 

expressiva com expressividade. No entanto, com as interjeições essa carga de expressividade 

já lhes é inerente. Essa expressividade própria das interjeiçoes tem um valor pragmático 

bastante relevante e produtivo nas trocas comunicacionais. Uma das funções das interjeições, 

nessa perpectiva pragmática, refere-se aos usos apelativos: elas funcionam como índices das 

intencionalidades do falante. Esses índices interjetivos diminuem o esforço interpretativo do 

interlocutor, uma vez que desfazem as ambiguidades. O enunciado Está chovendo. apenas 

informa; como não há marca de modalização, geraria uma ambiguidade no que se refere ao 

estado de espírito do falante. Já em Oba, está chovendo!, a inserção de “Oba” desfaz a 

ambiguidade e revela como interpretar a informação proposicional. 

Como vem sendo demonstrado, as interjeições operam de maneiras distintas nas trocas 

comunicacionais. Para Vallverdú & Bobo (2003), a expressividade das manifestações 

interjetivas está a serviço, em muitas ocasiões, do fenômeno da ênfase. Geralmente isso 

ocorre em situações como Ufa, terminei a atividade!, ao contrário de Terminei a atividade. O 

conteúdo proposicional é o mesmo nas duas situações. A presença de “Ufa”, na primeira 

situação, é enfática por ser uma redundância, ou seja, se o sentimento do falante é de alívio, 

isso se verifica também no próprio término da atividade. As dificuldades de análises da 

expressividade residem no fato de ela ter motivação de ordem psicológica e social. As 

interjeições, respaldadas na enunciação, adquirem, no momento mesmo de sua 

presentificação, variações expressivas. Elas apresentam uma particularidade, pela qual se 

pode trilhar para que se reflita sobre sua propriedade expressiva por excelência: o sincretismo 

comunicativo.  
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Uma questão de ordem pragmática que gera muitas discussões é a relação de 

aproximação e de afastamento entre as interjeições e os marcadores discursivos. Risso et al 

(2002, p. 22) propõem um “estabelecimento de traços básicos identificadores do estatuto dos 

marcadores discursivos, capazes de conduzir a uma definição mais precisa e 

operacionalmente viável de sua natureza”. Os autores fizeram um levantamento de unidades 

consensualmente aceitas ou não como marcadores discursivos; nesse levantamento aparecem 

algumas interjeições. Os resultados da pesquisa apontaram os “pontos de conjunção e 

disjunção que unem e separam os marcadores discursivos de outros procedimentos 

discursivos como os rotulados pelos autores de unidades limítrofes. Nessas unidades 

limítrofes, que são um “campo bastante heterogêneo” (RISSO et al., 2002, p. 47), encontram-

se expressões como “ai” e “ué”, as quais não apresentam, segundo os autores, traços do 

núcleo-piloto dos marcadores discursivos, sendo, portanto, um desvio. Um dos traços de tal 

núcleo-piloto é a falta de autossuficiência comunicativa dos marcadores discursivos. A 

pesquisa desses autores mostra que os marcadores discursivos “são insuficientes para 

constituírem enunciados completos em si próprios, ou seja, são, do ponto de vista 

comunicativo, unidades não-autônomas, diferenciando-se, nesse ponto, mas não somente nele, 

das interjeições, dos vocativos, das palavras-frase” (RISSO et al., 2002, p. 54).  

Para Marcuschi (1993, p. 235), as interjeições criam, discursivamente, um clima de 

maior naturalidade e espontaneidade — para o linguista, elas decrescem na mesma proporção 

do aumento da formalidade. Ainda segundo Marcuschi (1993), elas são intencionais, não se 

situam na esfera do processamento (como as hesitações), mas da interação e do 

(auto)envolvimento. Para Marcuschi (1993), as interjeições não despertariam o interesse dos 

gramáticos, porque elas não obedecem a preceitos normativos; para os linguistas, elas seriam 

de pouca importância, porque elas não se situam na estrutura sintática. Para Marcuschi 
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(1993), as interjeições devem ser analisadas em contextos específicos, ou seja, na prática 

discursiva. 

Marcuschi (1993) estabelece diferenças, mesmo que sucintas, entre a interjeição, a 

hesitação e os marcadores conversacionais com base na posição que eles ocupam na estrutura 

sintática. Segundo Marcuschi (1993, p. 232), a interjeição aparece no início de um sintagma 

ou oração e raramente no interior; às vezes no final. A hesitação, por sua vez, no interior do 

sintagma. Os marcadores, no início, no final e, por vezes, no meio. “A interjeição encabeça 

uma estrutura sintática com a qual não mantém relação. A hesitação rompe uma estrutura 

sintática. O marcador emoldura a construção sintática, mas não se insere nela.” 

(MARCUSCHI, 1993, p. 232). Segundo Marcuschi (1993, p. 228), a interjeição, em relação 

ao status sintático, “não apresenta a forma ou estrutura de uma frase mas sim a função 

ilocucional de uma frase.”
16

  

Esse mosaico de considerações gera uma inquietude acerca do modo como as 

interjeições vêm sendo analisadas. A falta de um tratamento consistente que as considere na 

prática linguageira sinaliza a necessidade de tratá-las com acuidade. 

 

1.2 INTERJEIÇÕES: POR QUE ESTUDÁ-LAS?  

 

 O mosaico de considerações acerca das interjeições dos pontos de vista 

grafofonêmico, lexicográfico, gramatical e semântico-pragmático apresentado mostrou muitas 

peculiaridades acerca delas — há tantas peculiaridades quantos forem os estudiosos delas.  

                                                           
16

 Caixeta (2005) posiciona-se acerca da (possível) dicotomia entre marcadores discursivos e 

interjeições. Para Caixeta (2005), os marcadores discursivos não apresentam autonomia comunicativa, 

ao contrário da interjeições, como é defendido neste trabalho. Para posicionar-se, Caixeta (2005) 

considerou o trabalho de Risso, Silva e Urbano (2002). 
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Tal fato induz a uma justificativa para este trabalho: as definições para as interjeições 

são generalizantes e, por isso mesmo, de baixo grau de operacionalidade. Como são 

abrangentes, não são suficientemente capazes de abarcar o seu papel pragmático. Enfim, nos 

estudos linguísticos já empreendidos acerca das interjeições, notam-se pulverizações 

conceituais e operacionais. As interjeições são, para os estudiosos, nebulosas. Resta a posição 

final das partes orationis, a qual, como já é sabido, é destinada ao anormal, ao desconhecido 

— é uma espécie de rebordo para questões linguísticas de cunho eminentemente pragmático, 

emocional, emotivo e dotado de expressividade. Nos estudos linguísticos do português 

brasileiro não há ainda pesquisas extensas e detalhadas acerca das manifestações interjetivas, 

como já foi demonstrado na Introdução deste trabalho.  

Os poucos estudos empreendidos no Brasil acerca das interjeições restringem-se a 

situações limites, qual seja a frase. Como já fora dito, haveria (um possível) conservadorismo 

por parte dos gramáticos tradicionais e normativos ao descrevê-las e analisá-los no limite 

frasal. Nessas gramáticas, a maioria das frases selecionadas para exemplificarem o capítulo 

sobre interjeições é transcrita de textos literários formais. Raramente se encontram nas 

gramáticas tradicionais e normativas exemplos de interjeições como “Coitada!”, “Meu Deus 

do céu!” e “Nooossa!”. Essa postura (possivelmente) conservadora, corrobora o “acordo 

tácito”, o qual pode ser notado tanto nas gramáticas da Antiguidade quanto nas de hoje. Esse 

“acordo”, responsável por uma possível perpetuação das interjeições como partes orationis, 

grito subitâneo e palavra-frase, instiga este pesquisador a um estudo aprofundado acerca 

delas. Neste trabalho, as interjeições são manifestações de linguagem que comunicam o modo 

como o falante está inserido ou se insere, atitudinal, expressiva, emocional e emotivamente, 

nas suas trocas comunicacionais — ao considerá-las assim, qualquer análise acerca delas 

ultrapassa os limites da frase. Por meio delas, o falante promove um (auto)envolvimento com 

o que diz enquanto diz e com os elementos do entorno do seu dizer. 
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Não se tem cogitado, nas análises já empreendidadas, a relação entre interjeições com 

a macroestrutura textual. O que se vê, geralmente, é a identificação das interjeições e suas 

classificações em conformidade com a lista de “sentimentos” arrolada pelos gramáticos 

tradicionais e normativos no nível da microestrutura. Para Caixeta (2005), no plano embreado 

da linguagem, as interjeições são marcas expressivas da afetividade do falante. Torna-se, 

portanto, necessário analisar as manifestações interjetivas nas suas relações com a 

organização e a progressão textual. 

Neste trabalho, adota-se uma abordagem funcional. As várias ocorrências da 

linguagem marcada pela afetividade, como são as interjeições, extrapolam — e muito! — o 

que está registrado nas gramáticas tradicionais e normativas. Nas análises empreendidas pelos 

gramáticos, por não considerarem o discurso, ficam à margem alguns fatores pragmáticos — a 

intencionalidade dos usuários, a funcionalidade comunicativa, a situacionalidade — 

prevalecendo o aspecto formal. As interjeições são marca expressiva/envolvente do falante na 

situação enunciativa — não há, nessa direção, nos estudos linguísticos do português 

brasileiro, uma atenção às manifestações interjetivas. 

Uma análise que privilegia a tríade falante, texto e situação sociocomunicativa, como 

nas abordagens de natureza discursivo-pragmáticas, poderá oferecer às interjeições um lugar 

de destaque nos estudos funcionalistas do português brasileiro. Em virtude de suas 

peculiaridades, as interjeições são um acontecimento semiolinguístico e, assim, devem ser 

estudadas em situações diversas da língua — nas duas modalidades (escrita e oralidade), em 

gêneros também diversos dessas duas modalidades. Como as interjeições são da ordem do 

discurso, justifica-se, enfim, uma análise delas além dos limites impostos pela estrutura da 

língua.  
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CAPÍTULO 2 

 

CALMA! EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, são apresentadas as bases teóricas para o desenvolvimento deste 

trabalho. Está dividido em três seções. Na primeira delas, apresenta-se uma visão geral do 

Funcionalismo. Na segunda, encontram-se noções teórico-conceituais que contribuem com as 

análises. Na terceira, é apresentada a Teoria da Estrutura Retórica (RST), que é o aporte 

teórico-metodológico em que este trabalho se pauta para alcançar os objetivos. 

 

2.1 VISÃO GERAL DO FUNCIONALISMO 

 

A investigação linguística passa a ter reconhecimento de estudo científico sobretudo a 

partir das ideias de Saussure (2012). As implicações de suas ideias são notadas em todos os 

estudos da língua(gem). Na Europa, com Saussure, surge a corrente estruturalista, e a 

Linguística torna-se verdadeiramente uma ciência, sem, contudo, definir os rumos que os 

estudos posteriores iriam tomar. Nos Estados Unidos, na década de 1950, com Chomsky 

(1957), surge a corrente estruturalista gerativo-transformacional, que se torna um novo 

paradigma nos estudos linguísticos. 

No período que compreendeu as produções da corrente estruturalista e as da 

gerativista, um grupo de estudiosos organizados, formadores da Escola Funcionalista de Praga 

(EFP), apresentou análises científicas que ainda hoje são base para muitas pesquisas. A EFP 

adotava uma noção de linguagem articulada como um sistema de comunicação, com seus usos 

e funções. Os estudiosos de Praga propalavam uma relação dialética entre sistema e uso. Em 

termos gerais, a corrente formal defende a autonomia do sistema gramatical; a corrente 
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funcional defende que o sistema gramatical está condicionado (ou mesmo determinado) pelas 

funções comunicativas e suas motivações numa esfera fora da língua. 

Nas últimas décadas, tanto na Europa quanto na América, essa relação dialética 

(sistema/uso) foi retomada sob a denominação de funcionalismo. Apesar desse “novo olhar”, 

o termo funcionalismo apresenta várias concepções. A pluralidade de visões acerca do termo 

não descaracteriza seu progresso e seus princípios nucleadores. Para a Escola Funcionalista, a 

língua é um fenômeno eminentemente social, cuja função precípua é servir à comunicação 

dos usuários. Tal contribuição implica a inclusão, na descrição e na explicação dos fenômenos 

linguísticos, do componente social, dos aspectos do evento da fala, da flexibilização das 

fronteiras entre diacronia e sincronia e entre língua/fala. 

Apesar da diversidade de noções que o termo funcionalismo adquiriu nos estudos 

linguísticos — são tantas as concepções quantos forem os estudiosos que se colocam sob o 

rótulo funcionalista — predomina, hoje, a ideia de que a questão básica da abordagem 

funcionalista é a “verificação do modo como os usuários se comunicam eficientemente” 

(NEVES, 1997, p. 2). Se os funcionalistas precursores comungavam da ideia de que a 

linguagem é um sistema de sinais que instrumentaliza / viabiliza a comunicação, a essa 

concepção outros trabalhos se acrescentam. A discussão da teoria funcionalista por Bühler 

(1934) levou-o à criação de um modelo triádico das funções da linguagem, as quais se 

apresentam numa hierarquia, mas coexistem num mesmo evento: a representativa 

(Darstellungsfunktion), a expressiva (Kundagabefunktion) e a apelativa (Appellfunktion). 

Segundo Neves (1997, p. 9-10), “as diversas propostas de estabelecimento de funções 

linguísticas são sempre correlacionadas com a posição de Bühler”. Assim, Jakobson (1992) 

acrescenta às funções de Bühler (1934) outras três, compondo, desse modo, um esquema do 

processo de comunicação, em que seis funções da linguagem concorrem e coexistem a partir 

dos elementos que compõem um evento de comunicação. As novas funções são a fática, a 
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metalinguística e a poética. A hierarquia das funções da linguagem também está presente em 

Jakobson (1992), o que assinala que, em cada mensagem, há um diálogo de funções da 

linguagem. 

Não é fácil a tarefa de investigar o que atualmente se denomina abordagem 

funcionalista da linguagem. Para Martinet (1978), as línguas são, em essência, instrumentos 

de comunicação; assim, deve-se observá-las e descrevê-las no seu funcionamento. O 

posicionamento de Martinet (1978), apesar da diversidade de pensamentos existentes sob o 

rótulo funcionalista, parece povoar e/ou unir todos eles. A vivacidade e o dinamismo de cada 

língua natural devem estar presentes nas análises funcionalistas; portanto, é a competência 

comunicativa que deve guiar o estudioso da língua(gem). 

A base de uma gramática funcional reside na competência comunicativa do falante. Na 

corrente funcionalista, é simultâneo ao estudo da língua o da situação comunicativa, o que 

envolve, pois, a intenção do ato de fala, os envolvidos no ato (os usuários da língua) e o 

contexto discursivo. Estuda-se, também, já que o objeto de estudo é a língua, a descrição 

sintática e as situações discursivas em que se desenrolam as estruturas linguísticas e seus usos 

específicos. Disso conclui-se que, numa abordagem funcionalista, a expressão linguística é 

função mediadora das intenções dos falantes, em conformidade com Neves (1997, p. 16). 

Para Dik (1989), cuja inquietação está relacionada à comunicação eficiente e/ou 

adequada por meio de expressões linguísticas, os usuários da língua, além da competência 

linguística (para produzir e para interpretar corretamente expressões linguísticas de grande 

complexidade estrutural em diferentes situações), desenvolvem outras capacidades, a saber: a 

capacidade epistêmica (produção e interpretação de expressões linguísticas em diferentes 

situações de comunicação); a capacidade lógica (extração, a partir de conhecimento 

armazenado, de outras parcelas do conhecimento, com princípios da lógica dedutiva e 

probabilística); a capacidade perceptual (uso perceptual do conhecimento pela percepção da 
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ambiência, a qual pode gerar conhecimentos, tanto na produção e quanto na interpretação de 

expressões linguísticas) e a capacidade social (adequação do que dizer, como dizer e a quem 

dizer numa dada situação de comunicação, com objetivos comunicativos particulares). Para 

Dik (1989), a gramática funcional entrelaça os níveis sintático e semântico com o nível 

pragmático; forma, significado e uso integram a proposta de melhor entender a língua como 

um instrumento viabilizador e/ou mediador da comunicação de seus usuários. 

O pensamento de Halliday (1985) pode ser sintetizado pelo seu modelo sistêmico-

funcional. Nesse modelo, Halliday (1985) considera a necessidade de um método que envolve 

tanto a estrutura linguística — o sistema — quanto as funções de linguagem. Os objetivos de 

Halliday (1985) são os estudos dos usos da língua, uma vez que são eles, segundo o autor, que 

dão forma ao sistema. Numa gramática “natural”, de acordo com a abordagem de Halliday 

(1985), tudo pode ser explicado com referência ao modo como a língua é usada. Há, pois, um 

pressuposto teórico subjacente a essa noção de gramática: a evolução da língua atende às 

necessidades do homem, e seu modo de organização é funcional para que essas necessidades 

sejam concretizadas. Halliday (1985), por isso, defende o princípio da não arbitrariedade do 

signo linguístico. 

Na teoria de Halliday (1985), denominam-se metafunções os componentes do 

significado na língua, os quais são os componentes funcionais. As línguas são organizadas a 

partir de dois significados principais que garantem os usos da linguagem: o ideacional (ou 

reflexivo) e o interpessoal (ativo). A esses dois componentes acrescenta-se outro: o textual, 

que é puramente linguístico. Desse modo, a metafunção ideacional estrutura o conhecimento, 

a experiência, exercendo sua contribuição no modo como o usuário vê o mundo. A 

interpessoal possibilita ao usuário interagir, com papéis definidos pelos usos da palavra nas 

diversas situações de comunicação (ordenar, questionar, afirmar etc). Por último, a textual 
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torna possível ao falante / escritor a produção de textos consoante a situação comunicativa, e 

ao ouvinte / leitor a interpretação (in)coerente dos textos (com)partilhados. 

Na proposta de Halliday (1985), há dois pontos básicos: o texto é a unidade de maior 

funcionamento e os itens são multifuncionais. Quanto ao primeiro, coloca-se em exame a 

construção de sentido. Como a língua é sistema produtor de sentido por meio de enunciados 

linguísticos, ela é também um sistema semântico, o qual se codifica na e pela organização dos 

itens lexicais e gramaticais. Quanto ao segundo, coloca-se em exame uma investigação do 

cumprimento da diversidade de funções da linguagem e outra do funcionamento dos itens de 

acordo com os limites de unidade, desde o texto a unidades menores que a frase. No 

tratamento do uso da língua, há, assim, o entrecruzamento de funções e de níveis. Para 

Halliday (1985), a interpretação funcional da linguagem assenta-se no princípio da 

multifuncionalidade, ou seja, muitos dos constituintes de uma construção participam de uma 

configuração. Enfim, a noção de gramática funcional, em Halliday (1985), é aquela por meio 

da qual se constroem todas as unidades da língua (orações, expressões) como “configurações 

orgânicas de funções, e, assim, tem cada parte interpretada como funcional em relação ao 

todo” (NEVES, 1997, p. 63). 

Givón (1995, p.) estabelece um conjunto de premissas definidoras da abordagem 

funcionalista da linguagem. Essas premissas resumem a visão funcionalista da linguagem. As 

premissas são: 

 a linguagem é uma atividade sociocultural;  

 a estrutura serve a funções cognitivas e comunicativas;  

 a estrutura é não-arbitrária, motivada e icônica;  

 a mudança e a variação estão sempre presentes;  

 o sentido é contextualmente dependente e não-atômico;  

 as categorias não são discretas;  
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 a estrutura é maleável e não-rígida; 

 as gramáticas são emergentes; 

 as regras de gramática permitem algumas exceções.´ 

Para finalizar esta seção, faz-se uma descrição sucinta dos pontos centrais da escola 

funcionalista. Em conformidade com Pezatti (2004, p. 168), o Funcionalismo tem como foco 

a descrição da língua(gem) não como um fim em sim mesma, mas como uma condição 

pragmática da interação verbal. A ser assim, para os funcionalistas, o componente mais 

abrangente é a pragmática, dentro da qual se encontram a semântica e a sintaxe. Nesse 

sentido, estabelecem-se as seguintes relações de dependência: a semântica depende da 

pragmática e a sintaxe, da semântica. Diz-se, portanto, que os pressupostos funcionalistas 

centram-se no princípio fundamental de que o sistema linguístico subordina-se ao uso. Para 

Pezatti (2004), a análise linguística no Funcionalismo requer dois tipos de sistemas de regras: 

um que determina a constituição das expressões linguísticas — regras semânticas, sintáticas, 

morfológicas e fonológicas —; outro que constitui os padrões de interação em que tais 

expressões são utilizadas — regras pragmáticas. 

Como neste trabalho estuda-se um fenômeno vivo e e(a)fetivo da linguagem, adotam-

se, portanto, os postulados da corrente funcionalista. Como não há um quadro teórico único 

da corrente funcionalista, a sintaxe, a semântica e a pragmática são consideradas, aqui, como  

relacionadas e interdependentes. Neste trabalho, em que se focaliza a língua em suas 

manifestações expressivas e/ou afetivas, emocionais e emotivas, esses três domínios não 

devem ser vistos isoladamente. 

 

2.2 NOÇÕES CONCEITUAIS 
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2.2.1 ENUNCIADO E EXPRESSIVIDADE 

 

A expressividade é um fenômeno da linguagem, e não necessariamente do sistema da  

língua. Refere-se à capacidade de os falantes “manifestarem suas emoções e desencadearem 

em parceiros sentimentos análogos” (URBANO, 1999, p. 116 - 1 17). Para Urbano (1999, p. 

116), na língua falada, a expressividade é “um ingrediente de sua própria natureza”; na língua 

escrita, é “contingencial, embora frequente, e é explorada como recurso disponível, sobretuto 

na linguagem literária”. Os recursos expressivos, na perspectiva de Bally (1967), são, ao 

mesmo tempo, intelectuais e ilógicos. São  

 

 

intelectuais porque operam com as categorias lógicas em que o espírito 

classifica as ideias, e ilógicos porque o peculiar do signo expressivo é trocar as 

categorias de tal maneira que justamente aquela que a lógica exige encontra-se 

disfarçada ou suprimida em proveito de outra categoria com a qual está em 

conflito. (BALLY, 1967, p. 142) 
 

  

 

Para Urbano (1999, p. 122), os signos expressivos “são frequentes e mais ou menos 

inconscientes e automatizados, mas nem sempre produzem seus efeitos de modo infalível, 

numa mesma direção”. Segundo Urbano (1999, p. 122), os signos expressivos, “pouco a 

pouco perdem, com o tempo e o uso, sua energia e, como acontece com as figuras e 

metáforas, são substituídos, revitalizados ou recuperados de alguma forma”. 

Para Sapir (1980), as manifestações do campo das emoções devem ser excluídas por 

ameaçarem a pureza e a clareza do funcionamento da língua. Os falantes, embora retivessem 

parte do sistema, não seriam capazes de intervir nele por meio de manifestações de ordem 

emocional. Parece que há uma confirmação da visão gramatical e da lexicográfica de que 

manifestações afetivas, como as interjeições, são ilógicas e, portanto, agramaticais. Muitos 
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estudiosos atuais, apesar de estarem na contramão dessa visão conservadora, não questionam 

esses posicionamentos. 

 Numa direção oposta a Sapir (1980), Bally (1935) rompe, em momentos específicos, 

com a visão sistêmica da língua para tornar a relação língua(gem) e emoção objeto da 

Estilística. Segundo esse autor, a Linguística não poderia se reduzir a construções puramente 

abstratas, mas deveria se pôr a serviço da vida, o que implica abarcar todo tipo de 

manifestação dos usuários. Uma proposta foi a de se colocar o afetivo aos cuidados da 

Estilística, estabelecendo, desse modo, atos da língua e atos afetivos. Estes estariam 

circunscritos aos usuários, à singularidade; aqueles, às estruturas da língua. As manifestações 

emocionais e emotivas passam a ser formas estilizadas de traços fônicos, usos inusitados de 

determinados itens lexicais — as interjeições exemplicam essa questão. 

Para Bally (1967, p. 117), “será expressivo todo fato de linguagem associado à 

emoção”. O autor apresenta três questionamentos acerca da origem da emoção: 1) a emoção 

origina-se das palavras e dos jogos linguísticos?; 2) a emoção origina-se do modo pessoal de 

produzir esses jogos ou torneios da linguísticos?; 3) a emoção origina-se da situação? Os dois 

primeiros questionamentos referem-se ao linguístico e o terceiro, ao extralinguístico; a ser 

assim, pode-se dizer que haveria três modos de analisar a expressividade.  Segundo Bally 

(1967), a expressividade atinge e modifica, de algum modo, o valor linguístico; assim, as 

expressões espontâneas não saberiam ser essencialmente objetivas. 

Outro estudioso que merece destaque, nos estudos das manifestações expressivas, é 

Jakobson (1992). Para esse autor, a função da linguagem é a comunicação. Para o Jakobson 

(1992, p. 124)., “[...] o estrato puramente emotivo da linguagem é apresentado pelas 

interjeições [...]. A função emotiva, evidenciada pelas interjeições, colore, em certa medida, 

todas as nossas manifestações verbais, ao nível fônico, gramatical e lexical”. Na sua clássica 

teoria da comunicação, Jakobson (1992) estabelece uma hierarquia entre as suas também já 
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clássicas funções, já que, segundo ele, a função referencial é dominante. Isso significa dizer 

que o “estrato emotivo” é subcódigo, que parece ser acessório, tanto que o próprio linguista 

afirma que se deve concordar com a ideia de que, “no conjunto, ‘a ideação reina, suprema, na 

linguagem... [...]; todavia, a supremacia não autoriza os linguistas a negligenciarem os ‘fatores 

secundários.’” (JAKOBSON, 1992, p. 122). 

Tanto Bally quanto Jakobson reconhecem a presença dos elementos de natureza 

afetiva nos usos comunicacionais — o que significa o reconhecimento da relação língua(gem) 

e usuário. O estudioso russo vê esses elementos na oposição com os atos intelectuais. Os 

elementos afetivos, a partir das ideias desse autor, apenas “colorem” os propósitos dos 

usúarios — esses propósitos seriam representados pelas demais funções, de valor intelectual, 

que garantiriam a continuidade do aspecto asséptico da língua. O estudioso genebrino 

argumenta sobre a questão de a língua(gem) não ser uma criação lógica, uma vez que a vida 

que ela expressa não é constituída de ideias puras — essas ideias puras ou juízos 

intelectualmente depurados restringir-se-iam ao âmbito das ciências. No cotidiano, a 

expressão das ideias traria em si mesma a subjetividade dos falantes ou deles com a 

comunidade da qual fazem parte. Nessa perspectiva, para o linguista russo, manifestações 

como as interjeições seriam secundárias na língua; seriam exemplares de usos residuais; para 

o linguista genebrino, seriam expressões comprometidas com afetos, interesses, projetos 

pessoais; seriam exemplares de usos centrais na vida de uma comunidade. Pode-se dizer, 

portanto e de modo generalizante, que, de um lado, os estudos linguísticos se pautaram e se 

pautam pelo paradigma racional, pelo intelecto, e que, de outro, têm dado atenção a elementos 

de natureza emocional e emotiva em virtude das contribuições recentes da Pragmática. 
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Mikail Bakhtin oferece aos estudiosos da expressividade muitas contribuições
17

. Para 

Bakhtin (2010), a expressividade é do enunciado, e não da oração numa perspectiva 

gramatical. Portanto, para Bakhtin (2010, p. 278), é necessário que se estabeleça uma 

diferença entre oração e enunciado: este é unidade de comunicação discursiva; aquela, 

unidade da língua. Segundo Bakhtin (2010, p. 278), as orações 

 não são delimitadas de ambos os lados pela alternância dos sujeitos do discurso;  

 não têm contato imediato com a realidade (com a situação extraverbal);  

 não têm relação direta imediata com enunciados alheios;  

 não dispõem de plenitude semântica nem capacidade de determinar imediatamente a 

posição responsiva do outro usuário, isto é, de suscitar resposta.  

Já os enunciados são o que as orações não são, ou seja, basta retirar o valor negativo 

das afirmações anteriores para que se caracterizem os enunciados.   

Bakhtin (2010, p. 279 – 280) apresenta duas “peculiaridades constitutivas do 

enunciado”:  

 a alternância dos sujeitos do discurso;  

 o caráter de conclusibilidade.  

A primeira peculiaridade representa uma espécie de moldura; a segunda, tudo o que o 

falante quis dizer ou escrever em dado momento sob dadas condições. Em conformidade com 

Bakhtin (2010), qualquer oração pode ser promovida ao status de um enunciado; no entanto, 

para que isso ocorra, é necessário que ela seja completada com um rol de elementos não 

gramaticais.  

                                                           
17

 Apesar das diferentes concepções de língua(gem) entre Bally (197) e Jakobson (1992), de um lado, 

e Bakhtin(2010), de outro, esses autores apresentam contribuições relevantes para o estudo das 

interjeições, conforme o que já foi demostrado sobre os dois primeiros e conforme o que será 

demonstrado sobre o terceiro. 
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A argumentação de Bakhtin (2010) dirige-se à outra peculiaridade do enunciado: há 

uma relação entre enunciado e usuários. Segundo o autor, “todo enunciado é um elo na cadeia 

comunicativa discursiva.” (BAKHTIN, 2010, p. 289). Disso se conclui que não se dissociam 

enunciado e falantes, já que são estes que dão um “tom” de conclusibilidade àquilo que 

alimenta a comunicação, àquilo que faz com que haja diálogo, haja comunicação. 

Outro aspecto importante advindo das reflexões de Bakhtin (2010) é a questão da 

entonação expressiva. A oração carece de expressividade enquanto o enunciado é dotado dela 

— no sistema da língua, a expressividade não existiria, segundo Bakhtin (2010). Com essas 

postulações, Bakhtin (2010) procura salientar que a unidade da comunicação — e o 

instrumento para que ela ocorra — é o enunciado. Nele, em virtude da entonação expressiva, 

o usuário constrói-se como sujeito de seu dizer. Bakhtin (2010) exemplifica suas 

considerações por meio de duas ocorrências: Ele morreu e Que alegria. Em virtude dos 

propósitos do usuário, a primeira pode sugerir alegria, transformando-se num enunciado 

expressivo: Ele morreu!. Já a segunda pode sugerir ironia ou sarcasmo, transformando-se num 

enunciado expressivo: Que alegria!. 

Para Bakhtin (2010, p. 290), “Se uma palavra isolada é pronunciada com entonação 

expressiva, já não é uma palavra mas um enunciado acabado expresso por uma palavra”. Em 

virtude de sua propensão à expressividade, o enunciado apresenta um “tom emocional” ou 

“colorido emocional” (BAKHTIN, 2010, p. 291). Esse poder de coloração emocional não se 

restringiria ao enunciado em si mesmo: ele é unidade de comunicação; portanto, todo o 

ambiente em que ele fosse empregado apresentaria uma coloração da ordem da emoção. 

Ainda não são numerosas as teorias do discurso capazes de sustentar, de forma consistente, as 

inserções de afetividade nos usos da língua(gem).  

Bakhtin (1979) defende que um diálogo entre o verbal e o extraverbal não pode 

reduzir-se a relações lógicas, linguísticas, psicológicas ou naturais; para o teórico russo essas 
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relações são próprias dos acontecimentos da língua(gem); portanto, as avaliações e os 

julgamentos estão presentes  na constituição dos enunciados.  

Para Bakhtin (1979. p. 62), a enunciação pode assumir duas orientações: ou em 

direção ao sujeito (que é a tradução dos signos interiores em signos exteriores), ou, a partir 

dele, em direção à ideologia (que é a compreensão ideológica, concreta e objetiva da 

enunciação). Em nota de rodapé, o teórico russo exemplifica e comenta a enunciação do 

primeiro tipo:  

 

 

As enunciações do primeiro tipo podem ser de duas espécies: podem servir 

para informar a respeito do vivido (Eu estou alegre.) ou então para exprimi-lo 

diretamente (Hurra!). Há ainda a possibilidade de variações intermediárias 

(Estou tão alegre! — com uma entoação exprimindo grande alegria). A 

distinção entre esses diferentes aspectos é muito importante para o psicólogo e 

para o ideólogo. No primeiro caso, não há expressão direta da impressão 

vivida e, conseqüentemente, não há realização do signo interior. Temos aqui 

um resultado da auto-observação (por assim dizer, a tradução do signo em 

signo). No segundo caso, a auto-observação que se exerce sobre a experiência 

interior abre um caminho para o exterior e torna-se objeto da observação 

exterior (é verdade que, nesse caso, opera-se uma mudança de forma). No 

terceiro caso, intermediário, o resultado da auto-observação adquire a 

coloração do signo interior abrindo caminho para o exterior. (BAKHTIN, 

1979. p. 62), 

 

 

 Sem entrar na discussão bakhtiniana acerca dessa questão entre signos interiores e 

signos exteriores, nota-se, por essa citação, o modo como o teórico vê enunciados que 

“traduzem” os signos interiores em exteriores: descritos, vividos ou intermediários. Há 

distinções entre o emotivo (descritivo), o emocional (vivido ou presentificado) e o misto 

(exclamativo). A ser assim, o usuário, ao manifestar-se por meio de enunciados de valor 

emotivo, emocional ou exclamativo, fornece à enunciação uma coloração expressiva ou um 

tom de expressividade.  

  Bakhtin (1979. p. 132) afirma que a entoação expressiva é o nível mais óbvio e 

superficial da apreciação social. Para o teórico, “na maioria dos casos, a entoação é 

determinada pela situação imediata e frequentemente por suas circunstâncias mais efêmeras.” 
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O estudioso russo, para ilustrar suas considerações acerca da entoação expressiva, faz o 

seguinte comentário: 

 

Quando exprimimos os nossos sentimentos, damos muitas vezes a uma 

palavra que veio à mente por acaso uma entoação expressiva e profunda. Ora, 

freqüentemente, trata-se de uma interjeição ou de uma locução vazias de 

sentido. Quase todas as pessoas têm as suas interjeições e locuções favoritas; 

pode-se utilizar correntemente uma palavra de carga semântica muito grande 

para resolver de forma puramente entoativa situações ou crises da vida 

cotidiana, sejam elas menores ou graves. (BAKHTIN, 1979, p. 134). 

 

 

 

Na perspectiva de Bakhtin (2010, p.291), há tipos padronizados e recorrentes de 

enunciações valorativas que  

 

traduzem elogio, aprovação, êxtase, estímulo, insulto ‘Ótimo!’, ‘Bravo!’, 

‘Maravilha’, ‘É uma vergonha!’, ‘Porcaria!’, ‘Uma besta!’, etc. As palavras 

que, em determinadas condições da vida político-social adquirem um peso 

específico, tornam-se enunciados exclamativos expressivos: ‘Paz!’, 

‘Liberdade!’, etc. [...]. Em certa situação a palavra pode adquirr um sentido 

profundamente expressivo na forma de enunciado exclamativo: ‘Mar! Mar’ 

(Exclamam dez mil gregos em Xenofonte). (BAKHTIN, 2010. p. 291). 

 

 

  

Esses exemplos são, na ótica de Bakhtin (2010), enunciados acabados e com sentido 

completo.  Para Bakhtin (2010, p. 291), ao significado da palavra enquanto palavra da língua 

soma-se uma “ativa posição responsiva — de simpatia, acordo ou desacordo, de estímulo para 

a ação”.  

Considerando a visão de Bakhtin (2010), pode-se dizer que um enunicado comunica 

mais do que aquilo que explicita; comunica conteúdos implícitos, inclusive. Ducrot (1972) e 

Cavaliere (2004) fazem considerações sobre interjeições; suas considerações aproximam das 

de Bakhtin (2010) no que se refere ao enunciado e à expressividade. 

Para Ducrot (1972), há situações em que o implícito é muito mais vivido do que 

formulado. O linguista contrapõe a noção de significação expressa à de significação atestada. 
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“Diremos que um fato é atestado por um ato de fala quando esse ato se apresenta como uma 

das conseqüências (não forçosamente como conseqüência necessária) do mesmo fato.” 

(DUCROT, 1972, p. 27). Essa distinção, para o linguista, é importante para que se descrevam 

semanticamente as manifestações interjetivas. A exemplificação dada por Ducrot (1972, p. 

27) é: como se poderiam descrever as diferenças semânticas entre um “Ai!” e uma frase como 

“Estou triste!”? Segundo Ducrot (1972), além do comportamento sintático que difere essas 

duas ocorrências — Ducrot não demonstra interesse em explicar isso —, haveria outra: esse 

“Ai”! é uma consequência da dor ou da tristeza. “Nesse sentido, pode-se dizer que os 

sentimentos e emoções que constituem a significação das interjeições são significações muito 

mais atestadas do que expressas.” (DUCROT, 1972, p. 27). Em situações como essa do “Ai!”, 

ou seja, de significação atestada, a “fala é chamada a testemunhar para si mesma.” 

(DUCROT, 1972, p. 27). A visão de Ducrot (1972) acerca da emoção atestada aproxima-se da 

visão de Bakthin sobre caráter de expressividade do enunciado, ou seja, um enunciado 

comporta muito mais do que ele explicita. 

Cavaliere (2004) faz um estudo das interjeições à luz da Semântica Argumentativa 

proposta por Ducrot (1972). Segundo Cavaliere (2004), a emissão de algumas interjeições 

ultrapassa a simples exteriorização de uma emoção, já que elas podem explicitar um valor 

discursivo que é “capaz de expressar efeitos semânticos bastante nítidos no ato da fala.” 

(CAVALIERE, 2004, p. 222). Para Cavaliere (2004), algumas interjeições podem funcionar 

como um liame argumentativo entre uma pressuposição e um fato atual, quando do choque 

entre o previsível e o imprevisível. Podem-se reunir as considerações de Ducrot (1972) e 

Cavalieri (2004), acerca dos “enunciados interjetivos” e da expressividade advinda deles, por 

meio da seguinte citação de Bakthin (2010, p. 292): “a emoção, o juízo de valor, a expressão 

são estranhos à palavra da língua e surgem unicamente no processo do seu emprego vivo em 

um enunciado concreto”. 
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2.2.2 QUESTÕES SOBRE TEXTO  

 

2.2.2.1 COERÊNCIA TEXTUAL 

 

Segundo Koch (1997), para uma definição de texto, deve-se levar em consideração 

que toda produção textual é 

 uma atividade verbal (os falantes, ao produzirem um texto, estão praticando ações, 

atos de fala);  

 é uma atividade verbal consciente (o texto é uma atividade intencional para a qual 

concorrem fatores semânticos e pragmáticos);  

 é uma atividade interacional (tanto na produção quanto na recepção, os falantes estão 

envolvidos nos processos de construção e de compreensão de um texto).  

Portanto, para Koch (1997), o texto é uma manifestação verbal constituída de 

elementos linguísticos selecionados e ordenados pelos falantes durante a atividade verbal. Por 

meio dessa manifestação verbal, assim descrita, os falantes não apenas depreendem conteúdos 

semânticos em decorrência da ativação de processos e estratégias de ordem cognitiva, como 

também interagem de acordo com as práticas socioculturais.  

A compreensão de um texto, segundo Koch e Travaglia (1990), envolve a relação 

entre a situação comunicativa e a produção / recepção dele. Essa situação comunicativa pode 

ser compreendida não só em seu sentido estrito, como contexto imediato da interação, mas 

também em seu sentido amplo, como contexto sócio-político-cultural. Em função dessas 

considerações acerca do que sejam textos e da situação comunicativa que envolve a produção 

e a recepção deles, pode-se falar sobre a coerência textual.  
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Segundo Koch (1997, p. 41), a coerência “diz respeito ao modo como os elementos 

subjacentes à superfície textual vêm a constituir, na mente dos interlocutores, uma 

configuração veiculadora de sentidos.” Quando se fala de coerência, fala-se de uma 

organização reticulada, tentacular e não linear cujos aspectos semânticos e pragmáticos 

contribuem para a construção do sentido e para o reconhecimento da intenção.  

Para Oliveira (2012, p. 201 – 202), a coerência é uma propriedade articulada no 

âmbito da situação comunicativa. Para isso, deve-se levar em conta, a fim de que seja 

alcançada essa articulação, o linguístico, o pragmático e o extralinguístico — aquele se refere 

aos níveis fonético-fonológico, morfossintático, semântico e à escolha dos itens lexicais; esse 

se refere às condições de processamento da interação: contexto situacional, tipo de ato de fala, 

intenção e aceitação comunicativas, entre outras; este se refere ao conhecimento de mundo, às 

vivências e às experiências dos interlocutores.  

Para Charolles (1989), a coerência é um princípio de interpretabilidade. Na 

perspectiva desse autor, todos os textos seriam, em princípio, aceitáveis. Esse autor, no 

entanto, admite que um texto pode ser incoerente em determinada situação 

sociocomunicativa. Koch e Travaglia (1990, p. 50) esclarecem esse ponto: “o texto será 

incoerente se seu produtor não souber adequá-lo à situação, levando em conta intenção 

comunicativa, objetivos , destinatário, regras socioculturais, outros elementos da situação, uso 

dos recursos linguísticos etc. Caso contrário, será coerente.” Cabe ao analista ou ao 

observador verificar como se constrói o engendramento coerente entre as porções textuais nos 

níveis micro e macrotextual.   

Duas noções importantes para a compreensão de coerência são micro e 

macroestrutura. Para van Dijk (2001, p. 50), o termo microestrutura refere-se às "relações 

entre sentenças ou entre proposições”, ou seja, conexões lineares entre elementos numa 

sequência, ao nível da articulação de orações. Já o termo macroestrutura refere-se a 
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“segmentos maiores do discurso ou de todo o discurso que não podem ser simplesmente 

definidos em termos das condições de coerência local” (VAN DIJK, 2001, p.50), o que 

significa dizer que “é a informação semântica que fornece unidade global ao discurso”. (VAN 

DIJK, 2001, p. 51). 

Para Fuchs & Giering (2008, p. 237), um texto “deve obedecer não só às regras de 

coerência local, mas também às de coerência global, que se observam na macroestrutura 

textual”. Isso significa dizer que a “macroestrutura relaciona-se com a microestrutura, ou seja, 

a estrutura local de um discurso ou texto: a estrutura das orações e as relações de conexão e de 

coerência entre elas” (FUCHS & GIERING, 2008, p. 237). Para van Dijk (1988), a coerência 

local subordina-se à coerência global do texto. As postulações de Fuchs & Giering (2008) e 

de van Dijk (1988) também se verificam em Bernárdez (1995), para quem o texto é uma ação 

global que se estende em ações menores até os níves menos estratégicos e mais 

automatizados.  

 

2.2.2.2 TEXTO FALADO VERSUS TEXTO ESCRITO 

 

Marcuschi (2001) apresenta as peculiaridades gerais sobre os processos 

conversacionais. Destacam-se três razões para o estudo da conversação:  

 é a prática social mais comum do homem;  

 desenvolve o espaço privilegiado para a construção de identidades sociais e relações 

interpessoais;  

 exige coordenação de ações que exorbitam as simples habilidades linguísticas dos 

falantes.  
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Uma conversação apresenta duas propriedades básicas: a centração (conteúdo, sobre o 

que se fala) e a organicidade (interdependência entre tópicos). Essas duas propriedades fazem 

com que um tópico discursivo se desenvolva. Para a análise aqui apresentada, necessária é 

uma citação de Kock (1997, p. 116): “nunca se pode prever com exatidão em que sentido o 

parceiro vai orientar a sua intervenção” — isso não significa que as intervenções (interjetivas 

ou não) sejam caóticas ou aleatórias. Para Dionísio (2001, p. 72), “a conversação é uma 

atividade semântica, ou seja, um processo de produção de sentidos, altamente estruturado e 

funcionalmente motivado.”  

A ideia já consagrada pelas gramáticas tradicionais de que as interjeições são um 

“grito subitâneo” não se sustenta quando se fala de conversação, uma vez que os interactantes 

coproduzem o texto, desenvolvendo o tópico discursivo. A conversação é dinâmica; há nela 

uma linearidade na construção e no fluxo do tópico discursivo. Caixeta (2005) demonstrou 

que as manifestações interjetivas, em muitos casos, auxiliam na manutenção do fluxo 

conversacional, as quais são expressões que sinalizam o modo como o falante se posiciona em 

relação a seu interlocutor e vice-versa.  

Já é consensual o fato de toda conversação ser situada em alguma circunstância ou 

contexto nos quais os interactantes estão engajados. Para Marcuschi (2001, p. 89), o turno “é a 

produção de um falante enquanto ele está com a palavra, incluindo a possibilidade do silêncio, 

que é significativo e notado.” Desse modo, a expressão “ter o turno” significa que o falante 

está com a palavra, usando-a. A tomada do turno é uma operação básica da conversação: um 

fala de cada vez é o que se esperaria numa conversação; no entanto, há sobreposições de fala 

e assaltos ao turno, pausas, silêncios e hesitações, reparações e correções — o que não 

interfere na centração e na organicidade da conversação. Já para Dionísio (2001, p. 79), o 

turno conversacional é “cada intervenção dos interlocutores formada pelo menos por uma 

unidade construcional” — por unidade construcional entende-se a fala elaborada no momento 
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em que um indivíduo toma a palavra e se torna um falante. Para Dionísio (2001, p. 81), 

“dependendo do papel desempenhado por cada inserção no desenrolar da conversa, os turnos 

inseridos podem ser classificados como turno de esclarecimento, turno de avaliação, turno de 

concordância, turno de discordância, entre outros.”  

Para Marcuschi (2001, p. 35), par adjacente ou par conversacional “é uma sequência 

de dois turnos que co-ocorrem e servem para a organização local da conversação.” Essa 

definição justifica o fato de que uma conversação constitui-se “numa série de turnos 

alternados, que compõem sequências em movimentos coordenados e cooperativos.” 

(MARCUSCHI, 2001, p. 34). O linguista apresenta vários exemplos de tipos de pares 

adjacentes, como: pergunta – resposta; ordem – execução; convite – aceitação/recusa; 

cumprimento – cumprimento; xingamento – defesa/justificativa; pedido de desculpa – perdão. 

Nas conversações em que ocorrem pares em que um dos turnos seja formado por uma 

interjeição, torna-se necessário (re)avaliar, para os propósitos deste trabaho, o comportamento 

do turno interjetivo na composição do par — para Caixeta (2005), turnos interjetivos 

desempenham funções interacionais de natureza cooperativa. 

Os marcadores conversacionais (ou discursivos) são um grupo de elementos 

importantes na conversação, uma vez que eles desempenham um importante papel na troca de 

turnos e na ligação interna de unidades constitutivas de turnos, conforme Marcuschi (2001, p. 

61). Para esse autor, há vários tipos de marcadores (verbais, não-verbais e suprassegmentais). 

As funções deles são, de modo geral, da ordem da interação e da sintaxe. Conforme Caixeta 

(2005), há unidades limítrofes entre marcadores discursivos e manifestações interjetivas; uma 

diferença entre eles seria o fato de os marcadores discursivos serem presos, sem autonomia 

comunicativa, ao contrário das manifestações interjetivas. 

Numa conversação, a compreensão deve ser vista como um processo de interação 

verbal, em que os interactantes colaboram e coproduzem sentidos. A compreensão não resulta 
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de uma simples interpretação semântica do que é proferido. Para Marcuschi (2001, p. 76), a 

coerência do texto conversacional “não é simplesmente uma relação simétrica entre turnos 

consecutivos.” Acrescenta o linguista que a coerência na conversação, ao contrário da escrita, 

“é um processo que ocorre na orientação temporal em que a reversibilidade não se verifica” 

(MARCUSCHI, 2001, p. 76). Mesmo que numa conversação haja muitas infrações do sistema 

de turnos, sem a coerência não há interação. Para Marcuschi (2001, p. 76), “a coerência é um 

processo global e implica interpretação mútua, local e coordenada.” Ainda segundo o 

linguista, a coerência “serve-se de unidades lexicais, estereótipos, marcadores, dispositivos 

não-verbais, recursos supra-segmentais e muitos outros”. Marcuschi (1998) aponta uma série 

de atividades para a compreensão da coerência do texto conversacional, como a negociação, a 

construção de um foco comum, a existência e diversidade de expectativas, a demonstração de 

(des)interesse e (não-)partilhamento e as marcas de atenção. Nesse sentido, as manifestações 

interjetivas têm, entre outras, uma função específica: contribuir para o fluxo conversacional, 

dando a ele uma coloração emocional radicular ou tentacular. 

Em função dos objetivos deste trabalho, algumas questões devem ser levantadas em 

relação à comparação entre o texto falado e o escrito. Para Chafe (1985), o texto falado é mais 

veloz do que o escrito — neste o produtor está distante de seu leitor; naquele há uma 

proximidade local e a possibilidade de interação direta. Para Chafe (1982), a fala espontânea é 

produzida em jorros ou jatos de língua(gem) — conforme sua denominação, idea units 

(unidades de informação, unidades informacionais). Cada unidade limita-se por contornos 

entonancionais (pausas, por exemplo). O falante, em cada jato de linguagem, focalizaria cerca 

de sete palavras de uma única vez, que seria a quantidade armazenada na memória de médio 

prazo. Em virtude disso, pode-se dizer, em conformidade com Chafe (1982), que o texto 

escrito é menos condicionado ao ritmo do processamento. Muito provavelmente, quando se 



74 
 

 
 

escreve uma ideia, o pensamento já se moveu para outras. Por fim, para Chafe (1982), o texto 

falado seria fragmentado e o escrito integrado
18

. 

Além da questão das unidades de informação, delimitadas pela entonação 

principalmente, outra contribuição de Chafe (1982) são as noções envolvimento e 

distanciamento. Para o linguista, numa conversação, os interlocutores estão presentes e 

participam não só da recepção das informações, mas também da produção delas, interferindo 

de algum modo. Já no texto escrito, o leitor é desconhecido e ausente. A ser assim, para Chafe 

(1982), na língua(gem) falada há maior envolvimento do falante com seus interlocutores, com 

o assunto e consigo mesmo
19

. Em contrapartida, a língua(gem) escrita carece das presenças 

simultâneas do escritor e do seu leitor.  

O conjunto de ideias — as de Bakthin (2010, 1979) somadas às de Chafe (1982) — 

contribui para reforçar o que, neste trabalho, é denominado de enunciado interjetivo. Esse 

enunciado, assim caracterizado, à Bakthin e à Chafe, permite que se diga que, por meio dele, 

os falantes, buscam preservar suas faces (o que será exposto a seguir), utilizando-se do 

emocional presentificado, ou atestado, conforme Ducrot (1972). 

 

2.2.3 LINGUAGEM COMO AÇÃO 

 

Austin (1962) compreendia a linguagem como uma forma de ação. A partir das ideias 

de Austin (1962), muitos estudiosos passaram a refletir sobre a diversidade de tipos de ações 

humanas que concretizam e/ou se realizam por meio da linguagem — a essas ações foi dado o 

nome de atos de fala. Para Austin (1962), dizer algo não é transmitir informações, mas 

                                                           
18

 Neste trabalho, não se valoriza a (aparente) dicotomia entre o texto escrito e o texto falado. 

Independentemente dessa dicotomia sugerida por Chafe (1982), suas ideias acerca dos textos são 

relevantes para se analisarem as ocorrências de interjeições.  

 
19

 Caixeta (2005) acrescenta o envolvimento do falante com a situação sociocomunicativa. 
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também, e principalmente, agir sobre os outros e sobre o mundo. Austin (1962) questiona a 

visão descritiva da língua e mostra que algumas afirmações dos falantes não descrevem um 

estado de coisas, mas, por delas, os falantes realizam ações. Em virtude desse 

posicionamento, Austin (1990) estabelece uma distinção entre enunciados constativos e 

performativos.  

Os constativos servem para descrever ou relatar um estado de coisas; esses enunciados 

se submetem ao critério de verificabilidade (ou são verdadeiros, ou são falsos). Os 

performativos não servem para descrever, para relatar ou para constatar algo; esses 

enunciados não se submetem ao critério de verificabilidade (não são falsos nem verdadeiros). 

Quando são proferidos realizam uma ação — o falante, ao dizer algo, está fazendo algo.  

Na perspectiva de Austin (1962), a língua(gem) natural comunica mais do que aquilo 

que o enunciado explicita; comunicam-se, inclusive, conteúdos implícitos. No jogo da 

língua(gem), os falantes, por meio dos enunciados proferidos e recebidos, constroem 

(auto)imagens sociais. Austin (1962) contribui sobremaneira com o desenvolvimento da 

teorização sobre os atos de fala. Seus estudos são a base para a formulação do pensamento de 

Goffman (1970) e de Brown & Levinson (1978). 

Segundo Goffman (1970), o simples fato de se entrar em contato com outros em 

sociedade rompe um equilíbrio ritual preexistente e ameaça potencialmente a autoimagem 

pública construída pelos seus integrantes. Goffman (1970) chamou essa expressão social do 

“eu individual” de face; aos procedimentos destinados a neutralizar a ameaça ou a restaurar a 

face dos participantes da interação, chamou-os face-work ou processo de figuração.  

Para Brown & Levinson (1978), em conformidade com a “teoria da polidez” esboçada 

por eles, há duas faces complementares da autoimagem construída socialmente: a face 

negativa — (desejo de não imposição, ou reserva do território pessoal) — e a face positiva 

(desejo de aprovação e reconhecimento). Neste trabalho, a noção de face refere-se, 
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principalmente, à face positiva, porque é um conjunto das imagens valorizadas de si mesmos 

que os interlocutores constroem e tentam impor na interação e porque cada um procura 

conservar-se intacto, e mesmo melhorar seu território e sua face (positiva) quando da 

manifestação de interjeições.  

Dois trabalhos, um em Portugal e outro no Brasil, destacam-se por mostrarem que as 

manifestações interjetivas são marcas de cortesia e de empatia — enfim, são marcas de 

envolvimento. Em Portugal, Rodrigues (2003) analisa fenômenos verbais de cortesia e suas 

regras. Na perspectiva do autor, uma manifestação interjetiva pode realizar e/ou acompanhar 

valores imperativos e constituir expressões de maior ou menor cortesia ou de descortesia. Para 

Rodrigues (2003), as interjeições desempenham uma importante função nas práticas 

discursivo-textuais e nas relações interpessoais corteses e descorteses. Em suas reflexões, o 

autor deixa entrever que as manifestações interjetivas não lexicais tendem a exercer 

socialmente uma força descortês, ou pelo menos, pouco cortês. No Brasil, Karahan (2003) faz 

uma análise discursiva da empatia em interações cotidianas. Para a autora, a empatia deve ser 

entendida como uma coconstrução emocional e só se torna observável por meio de 

comportamentos verbais, paraverbais e não-verbais dos interlocutores. Em sua análise, 

Karahan (2003) considera as interjeições como uma manifestação de empatia altamente 

produtiva. Tanto de Rodrigues (2003) quanto de Karahan (2003) pode-se concluir que as 

interjeições só podem ser analisadas se se considerarem as relações sociais das quais os 

falantes fazem parte e nas quais se expressam emocionalmente. 

 

2.2.4 SIGNOS ICÔNICOS, INDICIAIS E SIMBÓLICOS   

 

 A Semiótica é a ciência dos signos; portanto, de todas a linguagens possíveis. Pode-se 

dizer também que a Semiótica estuda os processos de significação, chamados de semioses. De 
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acordo com Peirce (1997), a tarefa de um estudioso é o estudo da fenomenologia, que é uma 

descrição e uma análise das categorias formais e universais dos modos como os fenômenos 

são apreendidos pela mente. Para Peirce (1997), fenômeno é tudo aquilo que aparece à 

percepção. Em seus estudos, Peirce (1997) propõe três categorias para o estudo dos 

fenômenos: primeiridade, secundidade e terceiridade. 

A primeiridade é a categoria do desprevenido, do sentimento imediato, sem relação 

com outros fenômenos do mundo; é categoria da mera possibilidade. A secundidade é a 

categoria da analogia, da experiência; é a categoria da relação causa e efeito. A terceiridade é 

a categoria da síntese, da generalidade; é a categoria do conhecimento. A partir dessa 

categorização, Peirce (1997) propõe uma classificação dos signos.  

Para Peirce (1997), o signo é tudo aquilo que representa algo para alguém. É um 

fenômeno primeiro, que representa um segundo para um terceiro. A partir dessa visão 

fenomenológica, o estudioso distingue vários tipos de signos. Sua classificação mais 

conhecida é a seguinte: ícone (quando o signo mantém uma relação de analogia com o que 

representa), índice (quando o signo mantém uma relação de contiguidade, ou processo 

metonímico, com o que representa) e símbolo (quando a relação do signo com o que 

representa é uma convenção, um aspecto cultural). O índice peirceano é o signo de maior 

interesse para os propósitos deste trabalho, já que o falante interjetivo emite sinalizações de 

seu estado emocional.  

Santaella (2002) propõe um percurso para a aplicação de análise semiótica, a saber: 

 abrir-se para o fenômeno sígnico: disponibilidade contemplativa;  

 explorar o poder sugestivo do signo: observação atenta da situação de significância; 

 acompanhar os níveis interpretativos do signo: enquadramento do particular em 

classes gerais.  
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Embora proponha esse percurso, Santaella (2002, p. 43) salienta que “[...] não há 

receitas prontas para a análise semiótica”. No entanto, a capacidade de atribuir significação 

não é uma aptidão livre do analista. Conforme Santaella (2002, p. 43), uma heurística é 

necessária, já que “toda semiose tem uma objetividade semiótica que deve ser respeitada”. A 

proposta de Santaella (2002) sinaliza a necessidade de se definir a percepção como a 

capacidade de receber pelos sentidos, para, num segundo momento, distinguir o percebido da 

infinidade de possibilidades e, finalmente, compreender aquilo que chegou até ao intérprete 

como resultado de um fazer histórico e cultural. 

Nas trocas comunicacionais, as manifestações interjetivas, marcadamente expressivas, 

evidenciam que, para usos da língua(gem), concorrem fatores semióticos. As manifestações 

interjetivas são suportes de elementos paralinguísticos e cinesiológicos. Isso porque o falante, 

ao manifestar-se interjetivamente, comunica muito mais do que aquilo que o linguístico possa 

expressar. O falante interjetivo utiliza-se da língua e da linguagem: concomitantemente, há a 

mensagem linguística, por meio da qual comunica emoções, e há a mensagem corpórea, por 

meio da qual comunica reações também emocionais. O falante, ao presentificar, por exemplo, 

uma manifestação como “Meu Deus!”, pode levar as mãos à boca, e essa ação é capaz de 

gerar informações da ordem do emocional que interferem nas trocas comunicacionais. 

 

2.2.5 REAÇÃO EMOCIONAL E REAÇÃO EMOTIVA 

 

As emoções são um fenômeno complexo muito estudado pela Psicologia. A expressão 

das emoções nas trocas comunicacionais é de interesse das ciências da linguagem. O interesse 

pela linguagem das emoções perpassa praticamente todas as áreas da análise linguística 



79 
 

 
 

quando há um direcionamento para as trocas comunicacionais — pelo léxico, pelo sintático, 

pelo semântico e pelo pragmático, principalmente. 

Para Barbosa (2010), as emoções não se ligam a grandes acontecimentos; a existência 

delas é dependente dos processos de discursivização. Para Barbosa (2010), fora da linguagem, 

não há como detectar as emoções. Segundo Barbosa (2010), as emoções ordinárias têm como 

característica principal o fato de deixarem marcas linguísticas discursivas e não se deixarem 

etiquetar facilmente em formas linguísticas específicas. Em seu estudo, Barbosa (2009, p. 

115) chega à conclusão de que o discurso de emoção põe de modo “incontestável a 

problemática da alteridade na construção do eu, uma vez que o “ser” se produz na intersecção 

com aquilo que não é”. Para a autora, não se trata de pensar somente em um movimento 

positivo de plena aceitação; ao contrário, inclusão e exclusão sustentam a construção do 

sujeito humano. Nesse sentido, em conformidade com a autora, “o discurso de emoção ganha 

também o objetivo de ser um recurso de controle e delimitação dos movimentos discursivos 

vindos dos interlocutores”. (BARBOSA, 2009, p. 143). 

Em conformidade com Music (2005), emoções são experiências de ordem subjetiva 

que envolve o indivíduo, sua mente e seu corpo. Segundo esse autor, as emoções são reações 

complexas desencadeadas por um estímulo ou pensamento e envolvem reações orgânicas e 

sensações pessoais. A ser assim, as emoções são resposta que envolve diferentes 

componentes, nomeadamente uma reação observável, uma excitação fisiológica, uma 

interpretação cognitiva e uma experiência subjetiva. 

Os estudos da emoção numa perspectiva pragmática e comunicacional interessam-se 

pela comunicação emotiva e pela comunicação emocional. Essa distinção é importante, uma 

vez que ela interfere na delimitação do objeto de análise deste trabalho e no modo como o 

analista vê esse objeto. A comunicação emotiva refere-se ao fato de que é intencional. A 

comunicação emocional refere-se ao fato de que não é intencional; nesse sentido, a emoção 
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desloca o discurso ou o reestrutura. No enunciado Estou muito surpreso com tudo isso que 

você me contou!, pode-se perceber o sujeito da emoção e a casua dela; esse enunciado é 

descritivo e intencional: o sujeito descreve o seu estado emotivo. Nesse caso, tem-se a 

comunicação emotiva. No enunciado Uau!, proferido por um indivíduo após ter ouvido algo, 

a reação (pressupõe-se, portanto, uma causa, um fato desencadeador) emocional não é 

descrita; nesse sentido, fala-se que é presentificada. O sujeito vive um estado emocional. 

Para Harré (1986), as emoções são construções sociais. De acordo com o autor, o 

modo como diferentes sociedades verbalizam as emoções delimita os significados culturais 

delas e prescreve a maneira como se deve sentir e a maneira como se deve expressar em 

determinadas situações sociais. A maneira como se deve sentir subordina-se às regras ou 

normas de emoção; a maneira como se deve expressar subordina-se às regras de expressão. As 

regras de emoção definem o que se imagina o que se deve ou não se deve sentir ou o que se 

gostaria de sentir em determinadas situações; elas orientam como se julgam as emoções. Se as 

regras emocionais governam como se deve sentir, as regras de expressão governam como se 

deve expressar as emoções. Em virtude disso, na perspectiva de Harré (1986), as emoções 

estão, portanto, ligadas a contextos normativos e expressivos.  

Para Harré (1986, p. 2), “a manifestação de uma emoção é a expressão de um 

julgamento complexo e, ao mesmo tempo, tal manifestação é frequentemente a performance 

de uma ato social. Nessa perspectiva, o autor atribui à emoção um valor discursivo, uma vez 

que ela se manifesta por meio de atos sociais e desempenha um papel comunicativo. Pela 

leitura de Harré (1986), pode-se inferir que uma emoção manifestada é o resultado de um 

julgamento complexo que o indivíduo faz acerca de uma situação sob determinadas noções de 

valor e conceitos de ordem moral. A emoção manifestada, em conformidade com Harré 

(1986), também é um ato social. Elas performatizariam ordens, pedidos, desculpas, 

aprovações, desagrados, comiserações etc. — por exemplo: uma manifestação de surpresa 
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“Uai!” proferida por um colega de trabalho em virtude do fato de outro colega ter chegado 

muito cedo, já que este sempre se atrasa. Essa manifestação é a síntese ou rubrica de um 

julgamento complexo: <estou surpreso por você ter chegado bem cedo hoje, uma vez que 

você sempre se atrasa>. Por meio da manifestação “Uai!”, o falante, talvez, esteja exercendo 

uma pressão ao colega para que ele explique o motivo pelo qual tenha chegado mais cedo ao 

trabalho. Por meio da interjeição “Uai!”, o falante, nessa situação, performatiza o ato social 

pedido de explicação. Um outro exemplo seria a demonstração de impaciência por meio da 

interjeição “Caramba!”; o falante, além de sinalizar o julgamento complexo de que algo tenha 

despertado sua irritação, pode performatizar uma reclamação ou protesto. 

As distinções entre comunicação emotiva e comunicação emocional, de um lado, e 

regras de emoção e regras de expressão, de outro, aproximam-se da distinção proposta por 

Ducrot (1972) entre significação expressa, que seria da ordem emotiva, e significação 

atestada, que seria da ordem emocional. Essas correspondências aproximam-se também das 

ideias de Bakthin (1979), quando de suas análises acerca do modo como os indivíduos 

traduzem os signos interiores em signos exteriores. Os exemplos apresentados por Bakthin 

(1979) são
20

:  

 Eu estou alegre, em que não há expressão direta vivida, portanto, sem realização do 

signo interior;  

 Hurra!, em que há expressão direta do que é vivido, portanto, com realização do signo 

interior;  

 Estou tão alegre!, em que há um mistura do descritivo e do vivido, portanto, o signo 

interior encontra-se abrindo caminho para o exterior.  

                                                           
20

 Esses exemplos já foram apresentados na página 65, na citação de Bakhtin (1979). São retomados 

para ilustrar as relações entre as ideias dos teóricos citados e comentados. 
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A escolha de uma dessas três opções subordina-se às regras de emoção e às regas de 

expressão, conforme Harré (1986). A expressividade está ligada às regras de expressão; 

portanto, ela também se subordinaria ao social.  

 

2.2.6 COMPONENTES DO ESTADO MENTAL  

 

A relação entre linguagem, emoção e cultura pode ser vista em Wierzbicka (1991). 

Para a linguista, em todas as línguas haveria palavras para expressar emoções e sentimentos; 

porém, segundo a autora, essas palavras não poderiam representar o mesmo significado em 

todas as culturas.  

Para Wierzbicka (1991), as interjeições diferenciam-se de língua para língua e 

representam idiossincrasias culturais. Em seu livro, Wierzbicka (1991) ressalta a importância 

de sistematizar as interjeições. Como critério para classificá-las, a linguista aponta o estado ou 

ato mental do falante. A autora apresenta três componentes para o estado mental corrente do 

falante em determinada situação:  

 se o componente for do tipo I feel something, tem-se o grupo de interjeições emotivas;  

 se o compoente for do tipo I want something, tem o grupo das volitivas;  

 se o componente for do tipo I think something, tem-se o grupo das cognitivas.  

A autora deixa claro que não se trata de categorias fechadas, uma vez que uma 

interjeição volitiva pode ter uma homófona cognitiva, por exemplo. Para Wierzbicka (1991), 

as interjeições são signos linguísticos que  

 podem ser utilizados por si mesmos; 

 expressam significados específicos; 

 não podem incluir outros signos de significados específicos; 
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 não podem ser homófonos a outros itens lexicais; 

 referem-se ao estado mental corrente do falante. 

Wierzbicka (1991) só trabalha com interjeições não lexicalizadas. Uma interjeição 

como “Nooossa!”, em português do Brasil, não seria objeto de estudo da linguista, uma vez 

que apresenta um signo homófono, que seria o pronome “nossa”. Interjeições, como “Meu 

Deus do céu!” e “Ai de mim!, também recorrentes no português do Brasil, não seriam foco de 

interesse da linguista, uma vez que, na composição delas, há itens lexicais de significado 

específico homófonos a outros.  

Para Wierzbicka (1991), o grupo das emotivas agrupa interjeições que servem para 

expressar nojo ou sentimentos similares. Uma questão complexa para análise desse grupo é o 

fato de que as interjeições são dotadas de um simbolismo sonoro acompanhado de gestos 

corporais. Uma interjeição proferida para mostrar nojo pode vir acompanhada da imitação do 

ato de vomitar, por exemplo. Desse modo, ao componente Eu sinto algo soma-se Eu não 

quero isso.  

Para a organização do grupo das volitivas, Wierzbicka (1991) faz uma divisão: 

interjeições volitivas voltadas a animais e interjeições volitivas voltadas a pessoas. As 

interjeições do primeiro grupo, dirigidas a animais, são, geralmente, expressões reduplicadas, 

como ti-ti-ti, para “chamar” galinhas, cujo componente é “Eu quero que você venha aqui”. O 

oposto també ocorre: xô-xô-xô, para afugentar as galinhas e outras expressões, por exemplo, 

dirigidas a moscas, cujo componente é “Eu não quero que você venha aqui”. As interjeições 

do segundo grupo, dirigidas a pessoas, abrangem, de modo geral, o componente “Eu (não) 

quero que você faça algo”. Seriam exemplos em português do Brasil expressões como 

“Psiu!”, “Ôôôh!”, “Xi!”, entre outras. 

Segundo Wierzbicka (1991), caracterizam o grupo das cognitivas as interjeições que 

exprimem o estado mental do falante sem referência ao sentir e ao querer. Por exemplo, a 
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interjeição “Ah!”, em português do Brasil, pode expressar alegria, lamentação, impaciência, 

surpresa e até ironia. Em todos esses casos, há um denominador comum: uma súbita 

realização, cujo componente é “Agora eu sei isso”. Não se pode afirmar que esse componente 

assim descrito seja capaz de explicitar o significado completo da interjeição “Ah!”, mas, nas 

diferentes situações em que se pode usar “Ah!”, a fórmula é aplicável.  

Rebello (2002), em seus estudos acerca das interjeições como fatores de identidade 

cultural, acrescenta à classificação de Wierzbicka (1991) mais um grupo de interjeições: às 

emotivas, cognitivas e volitivas acrescentou as persuasivas. A proposta de Wierzbicka (1991) 

e a de Rebello permitem mostar que as interjeições não possuem apenas um significado. Os 

significados advindos de uma interjeição podem ser identificados pelo componente “tradutor” 

do estado mental do falante.  

 

2.2.7 REDE INTERJETIVA 

 

Caixeta (2005)  baseia-se  em  Givón (1984)  e  em Taylor  (1989) com  o  propósito  

de  identificar  traços  para  caracterizar  manifestações  interjetivas   [+ prototípicas]  e          

[- prototípicas]. Para a sua análise, Caixeta (2005) cria o conceito de Rede Interjetiva, que é 

uma denominação referente ao envolvimento emocional ou emotivo do falante para com ele 

mesmo, com o assunto, com o seu interlocutor ou com a situação sociocomunicativa, 

instaurado por meio da manifestação de, pelo menos, uma interjeição. Uma atitude de 

espanto, surpresa ou incredulidade, por exemplo, pode ser inserida por meio de opções 

lexicais ou não-lexicais, das quais o falante dispõe no momento enunciativo. Desse modo, não 

se podem desvincular manifestações interjetivas da situação sociocomunicativa, por isso 

mesmo, há a necessidade de considerá-las entrelaçadas aos “objetos” da rede — falantes, 

texto e situação sociocomunicativa. 
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O diagrama a seguir, reproduzido de Caixeta (2005), mostra o continuum da 

prototipiciade das manifestações interjetivas. 

 

DIAGRAMA 2: Continuum da prototipicidade das manifestações interjetivas 

 

 

[+ PROTOTÍPICOS] 

 

[- PROTOTÍPICOS] 

 

 

UNIDADES 

LIMÍTROFES 

 

Expressões 

formulaicas 

 

Onomatopéias 

1 - Inserção total na RI      

  

1 - Inserção parcial na RI 

  
2 -  Ocorrência interturno   

  

2 - Ocorrência intraturno 

  
3 - Marcas fônicas acentuadas  

  

3 - Marcas fônicas moderadas ou ausência 

delas 

  
4 - Seqüência interjectiva  4 - Ausência de seqüência interjectiva 

 

L 1: estavam indo para (cidade) 

pegar o vôo para (destino) de lua 

de mel = 

L 2: ahhhhhh não não não pelo 

amor de Deus, coita:da de você, 

que horror 

L 1: é:: (FD1) 

 

Doc 1. /.../ e pegava pelo pé...  

podia trazê também 

até ... -- já ta cansada 

coitada ... qué água? (FE27) 

 

(...) Aqui estamos 

bem graças a Deus 

(EC16) 

 

     

     FONTE: Caixeta (2005, p. 96) 

 

Segundo Caixeta (2005), uma manifestação interjetiva prototípica deve apresentar os 

traços de inserção total na RI, ocorrência interturno, marcas fônicas acentuadas, sequência 

interjetiva (duas ou mais manifestações interjetivas). Esses traços formam um conjunto da 

prototipicidade das interjeições; assim, uma manifestação interjetiva é [+prototípica] se 

apresentar todos eles. A ausência de um desses traços pode implicar perda de posição no 

continuum, afastando a manifestação interjetiva do pólo [+prototípico].  

Por meio desse Diagrama 2, pode-se dizer que se devem focalizar não apenas as 

distinções nítidas, mas também as sobreposições parciais observadas entre os membros menos 

típicos.  Segundo Caixeta (2005), se o falante reage emocional e emotivamente com todos os  

“objetos” da Rede Interjetiva, o grau de envolvimento é elevado. Numa reação com menos 
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elementos, menor envolvimento. O grau de envolvimento do falante para com os diferentes 

“nós” da rede implicaria usos de linguagem afetivos específicos para maior envolvimento e 

outros para menor envolvimento. Para Caixeta (2005), a noção de continuum das 

manifestações interjetivas, deve ser vista, portanto, na relação de envolvimento do falante 

com os “objetos” da Rede Interjetiva.  

Em sua análise, Caixeta (2005) detectou algumas expressões, denominados por ele de 

“unidades limítrofes”, como onamatopeias e expressões formulaicas; essas unidades 

limítrofes não atestariam a presença vívida e/ou presentificada do falante no que ele diz 

enquanto diz.  

 

2.3 TEORIA DA ESTRUTURA RETÓRICA (RST)  

 

Nesta seção, expõe-se o aparato teórico-metodológico que fundamenta a análise das 

interjeições. Esse aparato congrega os pressupotos da visão funcionalista da língua(gem). 

 

2.3.1 SURGIMENTO DA RST, OBJETO DE ESTUDO E PROPOSIÇÕES RELACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história do surgimento da Teoria da Estrutura Retórica (Rhetorical Structure Theory 

– RST) é um indicativo para o seguinte fato: quando se analisa a língua(gem), recorre-se a 

caminhos interdisciplinares. A RST surgiu na Califórnia a partir de 1983, quando um grupo 

de estudiosos, voltados à área da inteligência artificial, tinha como proposta a geração 

automática de textos. Hoje, a RST pode ser considerada parte do arcabouço da Linguística 

Moderna. É uma teoria descritiva cujo objeto de estudo é a organização coerente de textos 

com base nas relações que emergem entre as porções que os contituem.       

De acordo com a RST, os textos se formam a partir de porções textuais que se 

organizam hierarquicamente de variadas formas. Em virtude da intenção comunicativa do 
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falante (na oralidade ou na escrita) e das avaliações acerca de seu interlocutor, estabelecem-se 

relações, nem sempre marcadas, entre as porções textuais, tanto entre orações quanto entre 

porções maiores (entre parágrafos, por exemplo). Além do conteúdo expresso por cada uma 

das porções de texto, engendram-se conteúdos implícitos, que são as proposições relacionais 

— também chamadas de relações discursivas, relações de coerência ou relações retóricas 

(TABOADA, 2009). Em conformidade com Mann e Thompson (1983), as proposições 

relacionais emergem por meio de um fenômeno combinacional. Assim, pode-se descrever o 

modo como o falante organiza coerentemente seu discurso — suas opções e suas estratégias.  

De acordo com Mann e Thompson (1983), podem-se identificar outros traços para as 

proposições relacionais. Segundo os autores, as proposições relacionais 

 

 são básicas — outros tipos de inferências podem derivar delas, mas elas não derivam 

de outros tipos de inferências;  

 emergem no texto independentemente de marcas de sua existência — um tipo de 

marca bastante recorrente são as conjunções;  

 são fundamentais para o funcionamento coerente do texto;  

 caracterizam-se, na maioria dos casos, pela nuclearidade, o que significa dizer que, se 

há um núcleo, há um satélite, que é ancilar ao núcleo. 

 

2.3.2  NOÇÃO DE COERÊNCIA NA RST 

 

Como a RST propõe representar a organização textual, a noção de coerência é vital 

para tal empreendimento
21

. Segundo Taboada e Mann (2006, p. 425), a RST explica a 

                                                           
21

 Embora já se tenha mencionada a noção de coerência em conformidade com a Linguística Textual, 

faz-se necessário apresentar a perpectiva adotada pela RST. A abordagem da Linguistica  

Textual e a da RST são complementares. 
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coerência postulando uma estrutura hierárquica conectada, na qual cada porção de um texto 

desempenha uma função respeitando as outras porções. Na visão desses autores, a coerência é 

a ausência de lacunas. Com o propósito de identificar funções para cada porção textual, sem 

deixar de considerar o caráter local dessas funções, o reconhecimento da hierarquia é 

primordial. Para tal reconhecimento, a RST combina a noção de nuclearidade com a 

identificação de relações. O princípio de hierarquia na RST é parte da distinção núcleo – 

satélite. Segundo Taboada e Mann (2006, p. 427), “o efeito de um texto particular pode ser 

sumarizado em uma relação de nível superior (top-level), mas decomposto em mais relações 

que contribuem para aquele efeito.” 

 

2.3.3 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE NA RST 

 

Em conformidade com Mann e Thompson (1988)
22

, o analista, em seu exame do texto, 

deve, primeiramente, dividi-lo em porções ou unidades, as quais não apresentam um tamanho 

definido, de pequenas porções a parágrafos ou até porções maiores que este. Cabe ao analista 

determinar o tamanho das porções, em função do que ele deseja com sua análise. Depois 

disso, o analista estabelece, com plausibilidade, as relações entre as porções. A análise com 

base na RST busca explicar o modo como se dá a coerência do texto examinado. Orienta a 

análise o seguinte raciocínio: “se plausível para o analista, é plausível para o autor que...”, 

conforme Mann (2005)
23

.  

                                                                                                                                                                                     
 
22

 Esse é o texto considerado básico da RST. A partir dele, vários outros estudos foram desenvolvidos. 

 
23 MANN, W.C. Introdução à teoria da estrutura retórica. 2005. Disponível em: 

<http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html> Acesso em: 25 jan. 2015. 
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O estabelecimento ou definição de uma relação retórica é feito a partir das seguintes  

condições e/ou restrições de existência, a saber:  

 

 restrições sobre o núcleo;  

 restrições sobre o satélite;  

 restrições sobre a combinação entre o núcleo e o satélite;  

 efeito; 

 locus do efeito. 

 

Deve-se levar em conta que todas as definições de relações apresentam esse conjunto 

de restrições ao núcleo, ao satélite e à combinação deles, à exceção das relações 

multinucleares (a serem mostradas mais adiante), uma vez que nelas as condições devem ser 

determinadas por meio da união de dois ou mais núcleos. Disso decorre o caráter funcional 

das relações retóricas, que é o efeito. Se se analisam relações entre porções de texto, é porque 

se espera identificar o efeito que delas emerge.  

O analista ou observador deve pressupor esse efeito com base nas considerações 

“sobre as possíveis intenções do produtor textual, sobre as plausíveis suposições do produtor a 

respeito do leitor e sobre seu conhecimento de determinados padrões proposicionais em 

relação ao conteúdo do texto.” (FUCHS & GIERING, 2008, p. 228). O campo “locus do 

efeito” sinaliza onde incide o efeito da relação.  

Para Mann, Matthiessen e Thompson (1992, p. 45), “as relações da estrutura do texto 

refletem as opções do produtor de organização e apresentação; é nesse sentido que a RST é 

‘retórica’”. O analista, então, irá pressupor que efeito pode emergir das relações entre as 

porções delimitadas por ele em função das considerações sobre 

 

 as possíveis finalidades do produtor do texto; 
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 as possíveis suposições do produtor do texto a respeito do leitor;  

 seu conhecimento de determinados padrões proposicionais em relação ao conteúdo do 

texto. 

Há nuanças na terminologia das definições. Assim se expressa Mann (2005)
24

:  

 

N corresponde ao núcleo, S ao satélite, A ao autor ou autora (escritor e/ou 

falante) e L ao leitor. Por questões de síntese, nas definições, em diversos 

locais, N e S referem-se às situações comunicativas apresentadas por N e S; N 

e S nunca se referem ao texto de N ou S. Situação é um termo de sentido lato, 

que se utiliza para referir proposições ou crenças, acções (realizadas ou não), 

vontade de desempenhar uma acção e aprovação para que outra pessoa possa 

agir. Do mesmo modo, atitude positiva é um termo de atitude com sentido lato 

que, de forma genérica, abrange crenças, aprovação de ideias, vontade de agir, 

e aprovação para levar outra pessoa a agir — todas elas, obviamente, como 

conotação positiva. Os termos atitude positiva e crença (bem como os seus 

derivados), e plausível [...] constituem parte integrante de uma escala, e não 

termos binários. 

 
 

2.3.4 GRUPOS DE RELAÇÕES RETÓRICAS 

 

Mann e Thompson (1987), depois de analisarem, por meio da RST, centenas de textos, 

apresentaram uma lista com aproximadamente 25 tipos de relações, a qual não se encontra 

fechada
25

, mas suficiente para descrever uma grande e variada quantidade de textos. Os 

autores dividiram as relações identificadas em dois grandes grupos de funções globais: um 

grupo para aquelas cujas funções referem-se ao assunto e outro para aquelas cujas funções 

referem-se ao modo de apresentação.  

                                                           
24 MANN, W.C. Introdução à teoria da estrutura retórica. 2005. Disponível em: 

<http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html> Acesso em: 25 jan. 2015. 

25
 Pardo (2005), Carlson & Marcu (2001) e Correia (2011) são autores que acrescentaram relações 

retóricas à lista de Mann & Thompson (1988), relações tais como comparação, conclusão, adição, 

modo, dentre outras. 
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Quanto ao primeiro, as relações têm como efeito fazer com que o enunciatário 

identifique e/ou reconheça a relação instaurada. Quanto ao segundo, as relações têm como 

efeito aumentar a inclinação do enunciatário a agir de acordo com o conteúdo, a concordar 

com ele, a acreditar nele, a aceitá-lo. Nas relações de apresentação, o locus do efeito recai 

sobre o núcleo, e o satélite aumenta a inclinação do leitor em relação ao núcleo. Nas relações 

de assunto, o locus do efeito encontra-se tanto no núcleo quanto no satélite, uma vez que é 

necessário que o leitor compreenda o núcleo e o satélite para reconhecer a relação entre eles. 

Essa divisão em grupo de assunto e grupo de apresentação é mais didática do que 

operacional, uma vez há situações de difícil delimitação. As relações por grupo, identificadas 

por Mann e Thompson (1987), são:  

 

 do grupo assunto: elaboração, circunstância, solução, causa volitiva, resultado 

volitivo, causa não volitiva, resultado não volitivo, propósito, condição, senão, 

interpretação, meio, avaliação, reafirmação, resumo, sequência, contraste;  

 do grupo apresentação: motivação, antítese, background, competência, evidência, 

justificativa, concessão, preparação.  

 

Essas relações identificadas foram também divididas em dois grandes grupos em 

função do modo como se organizam: de um lado, têm-se as relações do tipo núcleo – satélite; 

de outro, as relações do tipo multinuclear. Nas do primeiro tipo, uma porção de texto é ancilar 

(satélite) da outra (núcleo). Nas do segundo tipo, as porções possuem núcleos distintos. A 

seguir, são apresentados os esquemas arbóreos para esses dois tipos de relações retóricas.  
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A seguir, apresenta-se, nos quadros, a lista das relações retóricas proposta por Mann 

(2005). No primeiro quadro, apresentam-se as relações retóricas de apresentação; no segundo, 

as de conteúdo; no terceiro as multinucleares.  

 

QUADRO 2: Relações retóricas de apresentação 

 

 

DEFINIÇÕES DAS RELAÇÕES RETÓRICAS DE APRESENTAÇÃO 
 

 

NOME DA 

RELAÇÃO 

 

CONDIÇÕES EM S OU 

N, INDIVIDUALMENTE 
 

 

CONDIÇÕES EM N + S 

 

INTENÇÃO DO A 

 

Antítese 

 

Em N: A tem atitude 

positiva face a N. 

 

N e S estão em contraste (cf. a 

relação de Contraste); devido à 

incompatibilidade suscitada pelo 

contraste, não é possível ter uma 

atitude positiva perante ambas 

as situações; a inclusão de S e da 

incompatibilidade entre as 

situações aumenta a atitude 

positiva de L por N. 

 

A atitude positiva 

de L face a N 

aumenta. 

 

Concessão 

 

Em N: A possui 

atitude positiva face a 

N. 

  

Em S: A não afirma 

que S não está certo. 

 

A reconhece uma potencial ou 

aparente incompatibilidade entre 

N e S; reconhecer a 

compatibilidade entre N e S 

aumenta a atitude positiva de L 

face a N. 

 

A atitude positiva 

de L face a N 

aumenta. 

 

Elaboração 

 

Em N: apresenta uma 

ação de L (incluindo a 

aceitação de uma 

oferta), não realizada 

face ao contexto de N. 

 

A compreensão de S por L 

aumenta a capacidade potencial 

de L para executar a ação em N. 

 

A potencial 

capacidade de L 

para executar a 

ação em N 

aumenta. 

 

Evidência 
 

Em N: L pode não 

acreditar em N em um 

nível considerado por 

A como sendo 

satisfatório. 
 

Em S: L acredita em S 

ou considera-o 

credível. 
 

 

A compreensão de S por L 

aumenta a crença de L em N. 

 

A crença de L em 

N aumenta. 
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(Continuação do Quadro 2): 

 

 

Fundo 

 

 

Em N: L não 

compreende 

integralmente N antes 

de ler o texto de S. 
 

 

 

S aumenta a capacidade de L 

compreender um elemento em 

N. 

 

 

A capacidade de L 

para compreender 

N aumenta. 

 

 

Justificação 

 

Nenhuma 
 

A compreensão de S por L 

aumenta a sua tendência para 

aceitar que A apresente N. 

 

 

A tendência de L 

para aceitar o 

direito de A a 

apresentar  N 

aumenta. 
 

 

 

Motivação 

 

Em N: N é uma ação 

em que L é o ator 

(incluindo a aceitação 

de uma oferta), não 

realizada face ao 

contexto de N. 

 

A compreensão de S aumenta a 

vontade de L para executar a 

ação em N. 

 

A vontade de L 

para executar a 

ação em N 

aumenta. 

 

 

Preparação 

 

 

Nenhuma 

 

S precede N no texto; S tende a 

fazer com que L esteja mais 

preparado, interessado ou 

orientado para ler N. 

 

L está mais 

preparado, 

interessado ou 

orientado para ler 

N. 
 

 

 

Reformulação 

 

 

Nenhuma 

 

Em N + S: S reformula N, onde 

S e N possuem um peso 

semelhante; N é mais central 

para alcançar os objetivos de A 

do que S. 
 

 

L reconhece S 

como 

reformulação. 

 

Resumo 
 

Em N: N deve ser mais 

do que uma unidade. 

 

S apresenta uma reformulação 

do conteúdo de N, com um peso 

inferior. 

 

L reconhece S 

como uma 

reformulação mais 

abreviada de N. 

 
   

FONTE: MANN, W.C. Introdução à teoria da estrutura retórica. 2005. Disponível em: 

<http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html>. Acesso em: 25 jan. 2015. 
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QUADRO 3: Relações retóricas de conteúdo 

 

 

DEFINIÇÕES DAS RELAÇÕES RETÓRICAS DE CONTEÚDO 
 

 

NOME DA 

RELAÇÃO 

 

 

CONDIÇÕES EM S OU 

N, INDIVIDUALMENTE 
 

 

CONDIÇÕES EM N + S 

 

INTENÇÃO DO A 

 

Alternativa 

(anti-

condicional) 

 

Em N: N representa 

uma situação não 

realizada. 

 

 

Realização de N impede a 

realização de S. 

 

L reconhece a 

relação de 

dependência de 

impedimento que 

se estabelece entre 

a realização de N e 

a realização de S. 

 

Avaliação 

 

Nenhuma. 

 

Em N + S: S relaciona N com 

um grau de atitude positiva de A 

face a N. 

 

L reconhece que S 

confirma N e 

reconhece o valor 

que lhe foi 

atribuído. 

 

Causa 

involuntária 

 

Em N: N não 

representa uma ação 

voluntária. 

 

S, por outras razões que não 

uma ação voluntária, deu origem 

a N; sem a apresentação de S, L 

poderia não conseguir 

determinar a causa específica da 

situação; a apresentação de N é 

mais importante para cumprir os 

objetivos de A, ao criar a 

combinação N-S, do que a 

apresentação de S. 

 

L reconhece S 

como causa de N. 

 

Causa 

voluntária 

 

Em N: N constitui uma 

ação voluntária ou 

mesmo uma situação 

possivelmente 

resultante de uma ação 

voluntária. 

 

S poderia ter levado o agente da 

ação voluntária em N a realizar 

essa ação; sem a apresentação de 

S, L poderia não perceber que a 

ação foi suscitada por razões 

específicas ou mesmo quais 

foram essas razões; N é mais 

importante do que S para 

cumprir os objetivos de A, na 

criação da combinação N-S. 

 

L reconhece S 

como a causa da 

ação voluntária em 

N. 
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(Continuação do Quadro 3): 

 

Circunstância 
 

Em S: S não se 

encontra não realizado. 

 

 

S define um contexto no 

assunto, no âmbito do qual se 

pressupõe que L interprete N. 
 

 

 

L reconhece que S 

fornece o contexto 

para interpretar N. 
 

 

Condição 
 

Em S: S apresenta uma 

situação hipotética, 

futura, ou não 

realizada 

(relativamente ao 

contexto situacional de 

S). 
 

 

Realização de N depende da 

realização de S. 

 

L reconhece que a 

forma de realização 

de N depende da 

realização de S. 

 

Condição 

inversa 

 

Nenhuma. 
 

S afeta a realização de N; N 

realiza-se desde que S não se 

realize. 

 

L reconhece que N 

se realiza desde que 

S não se realize. 
 

 

Elaboração 
 

Nenhuma 
 

S apresenta dados adicionais 

sobre a situação ou alguns 

elementos do assunto 

apresentados em N ou passíveis 

de serem inferidos de N, de uma 

ou várias formas, conforme 

descrito abaixo. Nesta lista, se N 

apresentar o primeiro membro 

de qualquer par, então S inclui o 

segundo: 

conjunto :: membro 

abstração :: exemplo 

todo :: parte 

processo :: passo 

objeto :: atributo 

generalização :: especificação 
 

 

L reconhece que S 

proporciona 

informações 

adicionais a N. L 

identifica o 

elemento do 

conteúdo 

relativamente ao 

qual se fornece 

pormenores 

 

Incondicional 

 
 

 

Em S: S poderia afetar 

a realização de N. 

 

N não depende de S. 
 

L reconhece que N 

não depende de S. 

 

Interpretação 
 

Nenhuma 

 

Em N + S: S relaciona N com 

várias ideias que não se 

encontram diretamente 

relacionadas com N, e que não 

estão relacionadas com a atitude 

positiva de A. 

 

L reconhece que S 

relaciona N com 

várias ideias que 

não se encontram 

relacionadas com o 

conhecimento 

apresentado em N. 

 
 

Método 
 

Em N: uma atividade. 

 

S apresenta um método ou 

instrumento que tende a 

aumentar as probabilidades de 

realização de N. 

 

L reconhece que o 

método ou 

instrumento de S 

tende a aumentar as 

probabilidades de 

realização de N. 
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(Continuação do Quadro 3): 

 

Propósito 
 

Em N: N é uma 

atividade. 

Em S: S é uma 

situação que não se 

encontra realizada. 
 

 

S será realizado através da 

atividade de N. 

 

L reconhece que a 

atividade em N se 

inicia para realizar 

S. 

 

Resultado 

involuntário 

 

Em S: S não 

representa uma ação 

voluntária. 

 

N causou S; a apresentação de N 

é mais importante para cumprir 

os objetivos de A, ao criar a 

combinação N-S, do que a 

apresentação de S. 
 

 

L reconhece que N 

poderia ter causado 

a situação em S. 

 

Resultado 

voluntário 

 

Em S: S constitui uma 

situação ou ação 

voluntária 

possivelmente 

resultante de uma ação 

voluntária. 
 

 

N pode ter causado S; a 

apresentação de N é mais 

importante para cumprir os 

objetivos de A do que a 

apresentação de S. 

 

L reconhece que N 

pode ser uma causa 

da ação ou situação 

em S. 

 

Solução 
 

Em S: S apresenta um 

problema. 

 

N constitui uma solução para o 

problema apresentado em S. 

 

L reconhece N 

como uma solução 

para o problema 

apresentado em S. 
 

 

FONTE: MANN, W.C. Introdução à teoria da estrutura retórica. 2005. Disponível em: 

<http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

QUADRO 4 : Relações retóricas multinucleares 

 

DEFINIÇÕES DAS RELAÇÕES RETÓRICAS DE CONTEÚDO 
 

 

NOME DA RELAÇÃO 
 

 

CONDIÇÕES EM CADA PAR DE N 
 

INTENÇÃO DE A 

 

Conjunção 
 

Os elementos unem-se para formar 

uma unidade onde cada um dos 

elementos desempenha um papel 

semelhante. 
 

 

L reconhece que os elementos 

inter-relacionados se 

encontram em conjunto. 

 

Contraste 
 

Nunca mais de dois núcleos; as 

situações nestes dois núcleos são (a) 

compreendidas como sendo as 

mesmas em vários aspectos (b) 

compreendidas como sendo diferentes 

em alguns aspectos, e (c) comparadas 

em termos de uma ou mais dessas 

diferenças. 
 

 

L reconhece a possibilidade de 

comparação e a(s) diferença(s) 

suscitadas pela comparação 

realizada. 

 

Disjunção 
 

Um dos elementos apresenta uma 

alternativa (não necessariamente 

exclusiva) à(s) outra(s). 
 

 

L reconhece que os elementos 

inter-relacionados constituem 

alternativas. 
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(Continuação do Quadro 4): 

 

Junção 
 

Nenhuma. 
 

Nenhuma. 
 

 

Lista 
 

Um elemento comparável a outros e 

ligado a outro N através de uma 

relação de lista. 
 

 

L reconhece a possibilidade de 

comparação dos elementos 

relacionados. 

 

Reformulação 

multinuclear 

 

Um elemento constitui, em primeiro 

lugar, a repetição de outro, com o qual 

se encontra relacionado; os elementos 

são de importância semelhante aos 

objetivos de A. 
 

 

L reconhece a repetição através 

dos elementos relacionados. 

 

Sequência 
 

Existe uma relação de sucessão entre 

as situações apresentadas nos núcleos. 
 

 

L reconhece as relações de 

sucessão entre os núcleos. 

 

FONTE: MANN, W.C. Introdução à teoria da estrutura retórica. 2005. Disponível em: 

<http://www.sfu.ca/rst/07portuguese/definitions.html>. Acesso em: 25 jan. 2015. 

 

2.3.5 ESQUEMAS ARBÓREOS E LIMITAÇÕES 

 

Os esquemas são um grupo de padrões estruturais disponível para a organização do 

texto em cada cadeia da escala hierárquica. Esse grupo padronizado presume, segundo Mann 

e Thompson (1988), o caráter de homogeneidade das estruturas relacionais. Tais esquemas 

definem o modo como porções de texto relacionam-se para que se formem porções maiores 

ou um texto inteiro. Nesses esquemas, os arcos representam as relações estabelecidas, com as 

setas na seguinte direção: sempre do satélite ao núcleo. As linhas horizontais representam as 

porções de texto e as verticais, os núcleos. A seguir, são apresentados os esquemas arbóreos 

para relações retóricas do tipo núcleo – satélite e do tipo multinuclear. 

 

ESQUEMA 1: Relação retórica núcleo-satélite 
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ESQUEMA 2: Relação retórica multinuclear 

 

 

Segundo Antonio (2004), a aplicação dos esquemas não segue necessária e exatamente 

os padrões preestabelecidos. Podem surgir variações com as seguintes orientações:  

 a ordem em que aparecem o núcleo e o satélite não é fixa;  

 as relações individuais, nos esquemas multinucleares, são opcionais, desde que pelo 

menos uma das relações seja estabelecida;  

 uma relação do esquema pode ser aplicada quantas vezes ela for necessária na 

aplicação do próprio esquema.  

Por meio dos esquemas ou diagramas arbóreos podem-se visualizar os tipos de 

relações quanto a sua organização (tipo núcleo – satélite e tipo multinuclear) e as proposições 

relacionais que emergem entre as porções identificadas. Os esquemas ou diagramas arbóreos 

são elaborados por meio do programa RSTool, que é uma ferramenta computacional para a 

montagem dos esquemas arbóreos e está disponível em <www.wagsoft.com>.  

Em sua dissertação de mestrado, Fuchs (2009) questiona os limites e as possibilidades 

da representação da organização textual por meio dos esquemas. Segundo Fuchs (2009), em 

muitas situações, a representação da organização textual pela ferramenta RSTTool impõe 

limites ao analista para demonstrar a coerência (intenções) do produtor do texto examinado. 

Para a autora, é possível perceber que as noções de coerência e de hierarquia da RST 

restringem-se a algumas questões próprias da constituição do modelo. “Afinal, a coerência 

textual é explicada apenas pela coerência relacional, e a hierarquia implica apenas uma 

estrutura arbórea resultante da aplicação recursiva das relações às partes do texto.” (FUCHS, 
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2009. p. 84). O que Fuchs (2009) quer dizer é que o modelo não contemplaria questões como 

a situação sociocomunicativa. Portanto, ao analista caberia, no momento de definir as porções 

textuais de análise, colocar em funcionamento seus conhecimentos acerca de gêneros textuais, 

suas configurações e suas funções sociais.  

Para Taboada e Mann (2006, p. 435), “o conjunto de relações definido pela RST em 

textos particulares frequentemente não pode ser representado por árvores únicas.” Esses 

autores não descartam a possibilidade de outras propostas de representação do texto que não 

utilizem o esquema arbóreo. Para Taboada e Mann (2006, p. 435), o esquema arbóreo 

justifica-se porque “árvores são convenientes, fáceis de representar e fáceis de entender. Não 

há, por outro lado, nenhuma razão teórica para assumir que árvores são a única representação 

possível da estrutura do discurso e das relações de coerência.”  

Knott et al. (2001), com base em análises feitas de textos descritivos de livros-guia de 

museus, identificaram que o satélite aparece frequentemente separado do núcleo. Para esses 

autores, o analista, portanto, seria obrigado a não obedecer ao princípio da adjacência
26

 e a 

adotar o que eles denominam de constituintes descontínuos. kittredge et al. (1991) já haviam 

identificado essa questão. Para eles, para ratificá-la, uma porção de texto, mesmo que 

estabeleça uma relação com outra, aparecia separada dessa outra. Isso impõe um obstáculo ao 

esquema arbóreo RST. Dizem eles: “Estamos encarando uma sensibilidade suave ao contexto 

que não pode ser representada naturalmente em regras de construção arbórea independentes 

do contexto.” (KITTREDGE et al., 1991p. 312). Segundo esses autores, portanto, a ordem 

dos segmentos nos textos analisados por eles não parece derivar-se de princípios gerais; 

parece, sim, derivar-se das especificidades dos gêneros textuais nos quais os textos se 

materializam. 

                                                           
26

 O princípio da adjacência refere-se ao fato de que os segmentos de cada aplicação do esquema 

constituem um segmento contíguo, ao contrário dos constituintes descontínuos, que podem relacionar-

se com segmentos de qualquer parte do texto. 
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Essas posições quanto às limitações da RST são importantes para este trabalho, uma 

vez que se pretende mostrar que da associação de manifestações interjetivas com outras 

porções de textos, por adjacência ou por descontinuidade, pode emergir uma proposição 

relacional. Como já foi exposto, as interjeições são dependentes do contexto e da situação 

sociocomunicativa para que a elas se possa atribuir um sentido. Não se descarta a 

possibilidade de que as ocorrências de interjeições possam figurar como porções de texto que 

manteriam apenas relações adjacentes. Se as manifestações interjetivas proporcionam um 

colorido emocional a todo o texto em que residem, não se pode esperar uma análise da 

coerência apenas localmente. A coerência, conforme já se disse, é radicular, principalmente 

quando da participação das interjeições, que são fenômenos que contaminam todo o ambiente 

(con)textual em que se encontram. 

Outra questão importante que deve ser registrada, neste momento, é a (quase) ausência 

de abordagem acerca de relações retóricas em textos da conversação, com, no mínimo, dois 

interactantes, e acerca de proposições relacionais advindas de porções de textos de natureza 

emocional. Dois motivos poderiam justificar essa ausência: 1) o princípio norteador da RST, 

que é a geração automática de textos; 2) os estudos da língua(gem) emocional, que (ainda) se 

encontram no limbo das descrições linguísticas. 

Quanto às relações retóricas em textos da conversação, talvez os analistas estejam 

presos ao esquema arbóreo gerado pela RSTTool. Sabe-se que, numa conversação espontânea 

ou não, há sobreposições de turnos, há descontinuidade tópica mesmo que aparentemente seja 

caótica, e há, muitas vezes, mais de dois interactantes. Essas questões dificultam a montagem 

de esquemas arbóreos por meio da RSTTool. A sensibilidade do analista, neste momento dos 

estudos da RST, é que permitirá a ele demonstrar, esquematicamente, a coerência peculiar das 

elocuções formais e dos diálogos espontâneos. A criatividade do observador será uma questão 
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gerenciadora da análise, uma vez que ainda não há um software que permita a representação 

cruzada e descontínua das porções textuais. 

Antonio e Barbosa (2012) investigaram, à luz da RST, relações retóricas estabelecidas 

por perguntas e respostas e as funções dessas perguntas e respostas na condução de tópicos 

discursivos em um corpus formado por elocuções formais gravadas durante aulas de 

graduação. A análise empreendida por esses autores permitiu a identificação de relações 

retóricas de solução e de preparação. As perguntas careciam de respostas (solução) ou 

preparavam os alunos para novo tópico a ser instaurado pelo professor no decorrer da aula. A 

pesquisa de Antonio e Barbosa (2012) contribui com a reflexão sobre como se trabalhar com 

textos dialogais à luz da RST. Os autores consideraram para a análise a relação de um turno 

(pergunta) com outro (respostas), considerando o tópico discursivo instaurado pela situação 

sociocomunicativa; depois disso, montaram o esquema arbóreo para a identificação das 

proposições relacionais.  

A geração automática de textos, por mais avançados que sejam os recursos da 

tecnologia, baseia-se na logicidade e, a ser assim, contribuiria para manter no limbo as 

manifestações emocionais e até algumas emotivas. As interjeições, independentemente de 

suas manifestações, ou em textos escritos, ou em textos falados, em diferentes gêneros, são 

fenômenos da língua(gem); portanto, merecem ser vistas na sua integração com o texto, e não 

apenas em pequenos enunciados como vêm sendo tratadas ao longo do tempo. A RST é um 

aparato teórico-metodológico para tal empreitada; no entanto, ao analista das interjeições 

caberia uma atenção especial: mostrar-se sensível à situação sociocomunicativa e ao contexto, 

nos quais elas se inserem. 

 

2.3.6 DEMONSTRAÇÃO DE ANÁLISE DE TEXTO PELA RST 
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Para demonstração da esquematização e da identificação de relações retóricas, 

apresenta-se a seguir uma proposta de análise do texto Poema tirado de uma notícia de jornal, 

de Manuel Bandeira (2000, p. 46), transcrito a seguir. 

 

 Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num 

            [barracão sem número. 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 

  

 

 

 

 

           Para essa demonstração, o texto será dividido em 9 unidades de informações (ou 

porções). Será incluído, nesse conjunto de unidades, o título. As porções são: 

 

1. Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

2. João Gostoso era carregador de feira-livre  

 

3. e morava no morro da Babilônia num barracão sem número. 

 

4. Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

 

5. Bebeu 

 

6. Cantou 

 

7. Dançou 

 

8. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas  

 

9. e morreu afogado. 

 

 

 A análise em conformidade com a RST tem como finalidade apresentar, de modo 

estruturado, um método capaz de explicar as partes dos elementos que intervêm na 

compreensão do texto. Feita essa consideração, apresenta-se o esquema arbóreo: 
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ESQUEMA 3: Relações retóricas em Poema tirado de uma notícia de jornal 

 

 
 

 É necessário que se diga que, em virtude da complexidade de um texto, o analista pode 

apresentar mais de uma análise. Todavia, um texto bem produzido, em que as partes estejam 

bem definidas quanto às suas funções textuais, facilita a proposta de um esquema arbóreo que 

apresente essas funções retóricas. No texto de Bandeira, há relações do tipo núcleo – satélite 

(preparação, background e resultado) e do tipo multinuclear (junção e sequência). Nos 

quadros a seguir, estão definidas as relações identificadas no poema de Bandeira. No primeiro 

quadro, definem-se as relações do tipo núcleo – satélite; no segundo, as do tipo multinuclear. 

 

QUADRO 5: Definições das relações núcleo-satélite em Poema tirado de uma notícia de jornal 
 

 
 

NOME DA RELAÇÃO 
 

CONDIÇÕES EM S OU N, 

INDIVIDUALMENTE 
 

 

CONDIÇÕES EM N + S 
 

INTENÇÃO DO A 

 

 

Preparação 

 

 

 

Nenhuma. 

 

S precede N no texto; 

S tende a fazer com 

que L esteja mais 

preparado, interessado 

ou orientado para ler 

N.  
 

 

L está mais 

preparado, 

interessado ou 

orientado para ler 

N. 

 
 

 

Background 

 

Em N: L não 

compreende 

integralmente N antes de 

ler o texto de S.  
 

 

S aumenta a 

capacidade de L 

compreender um 

elemento em N.  
 

 

A capacidade de L 

para compreender 

N aumenta. 
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(Continuação do Quadro 5): 

 

Resultado 

 

Sobre S: S é uma ação ou 

uma situação. 

 

N causa S; a 

apresentação de N é 

mais central do que a 

apresentação de S para 

os propósitos do A. 
 

 

 

N poderia ter 

causado a situação 

em S. 

 

 

 
 

QUADRO 6: Definições das relações multinucleares em Poema tirado de uma notícia de jornal 

 
 

 

NOME DA RELAÇÃO 
 

 

RESTRIÇÕES EM CADA PARA N 
 

INTENÇÃO DE A 

 

Junção 
 

 

Nenhuma 
 

Nenhuma 

 

Sequência 
 

Há uma relação de sucessão entre 

as situações apresentadas nos 

núcleos.  
 

 

L reconhece as relações de 

sucessão entre os núcleos.  

 

  

 

Para a análise das relações retóricas identificadas no poema de Bandeira, é necessário 

o critério da plausibilidade. Ao observador cabe a seguinte consideração: o autor tem 

intenções com as escolhas das porções unidas. É desse modo, portanto, que a cada porção de 

texto atribui-se um motivo para sua existência. O analista procura identificar combinações de 

porções textuais que buscam justificar a coerência do texto, a qual se dá pela junção 

hierárquica da distribuição dessas porções, ou no plano explícito, quando marcadas, ou no 

plano implícito, quando não marcadas. Se o autor tem intenções, diz-se, assim, que o analista, 

que é um leitor, ou um leitor que nem sempre é um analista, deve(m) reconhecer o efeito que 

emerge das relações entre as porções textuais.  

O analista, na sua empreitada de identificar as relações retóricas que emergem entre as 

porções textuais, deve apresentar argumentos que justifiquem os núcleos, os satélites, a 
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combinação deles, o modo como o autor e o leitor (ou ouvinte) se comportam, 

respectivamente na produção e na recepção do texto. Essa empreitada do analista respalda-se 

no critério da plausibilidade. Nos dois quadros a seguir, apresentam-se os argumentos para as 

relações retóricas identificadas no Poema retirado de uma notícia de jornal. 

 

 

QUADRO 7: Argumentos para a escolha das relações retóricas do tipo núcleo-satélite em 

Poema tirado de uma notícia de jornal 
 

 

RELAÇÃO 

 

 

UNIDADE 

NUCLEAR 
 

 

UNIDADE 

SATÉLITE 

 

CONDIÇÃO GENÉRICA 

 

ARGUMENTO ESPECÍFICO 

 

Preparação 
 

2 - 9 
 

1 
 

O L encontra-se 

preparado, com interesse e 

com orientação para 

receber o N. 

 

 

 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível a 

preparação do L quanto à 

história que será narrada, 

que é a de João Gostoso.  
 

 

 

Aumenta-se a 

compreensão e a aceitação 

do N por parte do L. 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível o seu 

desejo de que o L aceite a 

história de João Gostoso 

como coerente. 
 

 

Background 
 

4 - 9 

 

2 + 3 

 

O L não compreende, ou 

teria mais dificuldade de 

compreender N, no qual 

são apresentadas as ações 

de João Gostoso e a 

consequência delas. 

 

 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível que 

informações de fundo 

sejam apresentadas para 

que o L compreenda a 

narração apresentada. 
 

A compreensão do S por 

parte de L aumenta a sua 

aceitação do N. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível que as 

informações do S possam 

apresentar, como fundo, as 

condições 

socioeconômicas de João 

Gostoso, a fim de 

subsidiar a compreensão 

do L acerca das ações de 

João Gostoso. 
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(Continuação do Quadro 7): 

   
 

Aumenta-se a 

compreensão e aceitação 

do N por parte do L. 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível o seu 

desejo de aumentar a 

aceitação por parte do L 

da história de João 

Gostoso. 
 

 

Resultado 

 

8 

 

9 

 

O L deve reconhecer em N 

uma situação. 

 

 

 

 

 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível que o 

L perceba na ação de 

beber de João Gostoso 

uma causa para o desfecho 

da  história.  
 

 

A apresentação do N é, 

para os propósitos do A, 

mais importante do que S. 

 

 

 

 
 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível que o 

L reconheça que sem o N 

não haveria o desfecho, 

que é o suicídio de João 

Gostoso. 
 

 

Aumenta a aceitação do S 

por parte do L. 

 

 

O observador considera 

plausível que o A 

considere plausível que o 

L exija a explicitação da 

causa do suicídio de João 

Gostoso. 
 

 

 

QUADRO 8: Argumentos para as escolhas das relações retóricas do tipo multinuclear em 

Poema tirado de uma notícia de jornal 
 
 

 
 

RELAÇÃO 
 

UNIDADE 

NUCLEAR 

 

UNIDADE 

SATÉLITE 
 

 

CONDIÇÃO GENÉRICA 

 

ARGUMENTO ESPECÍFICO 

 

Junção 

 

 

2 - 3 
 

Não se 

aplica 

 

O L reconhece as 

porções como núcleos 

distintos, sem S para 

subsidiá-las. 

 

 

 

 

O observador considera 

plausível que o A considere 

plausível que o L perceba, 

nas duas porções, 

informações sobre quem era 

João Gostoso e sobre a 

atividade profissional dele. 
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(Continuação do Quadro 8): 

 
   

Aumenta a aceitação de 

que as porções formam 

um bloco de informações 

de fundo.  

 

O observador considera 

plausível que o A considere 

plausível seu desejo de que 

a junção das porções sejam 

aceitas pelo L como 

informações de fundo para 

compreender a história de 

João Gostoso. 
 

Sequência  
 

4 - 9 
 

Não se 

aplica 

 

O L reconhece as 

porções como núcleos 

distintos, sem S para 

subsidiá-las. 

 

 

 

 

O observador considera 

plausível que o A considere 

plausível seu desejo de que 

o L compreenda que as 

ações de ir ao bar, beber, 

cantar, dançar e atirar-se na 

lagoa são sequenciais 

 

Aumenta a aceitação de 

que porções sequências 

formem um conjunto de 

informações central. 

 

O observador considera 

plausível que o A desejaria 

plausível que o L 

compreendesse as porções 

como um conjunto de ações 

sequências central da 

história de João Gostoso. 
 

 

 

Para a identificação das relações retóricas no Poema retirado de uma notícia de jornal, 

levou-se em consideração o fato de o texto em análise ser um poema. A par disso, o analista 

deve ficar atento às estratégias para a composição do texto. O texto de Bandeira é um poema 

narrativo. Justificaria essa narrativa o fato de o poema ter tido sua motivação numa notícia de 

jornal, a qual é um gênero de tipologia narrativa e a qual focaliza um fato. Há no texto de 

Bandeira o nome do cidadão, o lugar onde mora, o tipo de trabalho exercido e algumas ações 

de seu cotidiano, as quais podem ter levado o cidadão ao suicídio. Portanto, há um início, um 

meio e um fim narrativos.  
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Essa estrutura narrativa (início, meio e fim), encapsulada no e pelo gênero poema, 

traduz-se da seguinte maneira: primeiramente, o poeta prepara o leitor para a história (o título 

desempenha esse papel); posteriormente, o poeta apresenta ao leitor informações que 

subsidiam a leitura e a aceitação das atitudes de João Gostoso, com o propósito de garantir a 

progressão textual (desempenha esse papel a relação retórica de background); depois, o poeta 

apresenta as ações de João Gostoso, numa concatenação lógica (desempenha esse papel a 

relação retórica de sequência), avolumando a progressão textual; por fim, o poeta apresenta o 

desfecho (desempenha esse papel a relação retórica de resultado), o qual se articula com todas 

as porções anteriores. O esquema arbóreo proposto para o Poema retirado de uma notícia de 

jornal mostra o raciocínio lógico e coerente para a construção poética da história de vida (e de 

morte) de João Gostoso; desse modo, o leitor do texto recebe e interpreta, com plausibilidade, 

a história de João Gostoso, elaborada poeticamente por Manuel Bandeira.  
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CAPÍTULO 3 

 

DEVAGAR! QUADRO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo, são apresentados os objetivos, a hipótese, o problema, a descrição da 

metodologia, o corpus e a unidade de análise.  

 

3.1 OBJETIVOS E HIPÓTESE 

 

Não é necessário ao falante ter um vasto conhecimento acerca dos mecanismos da 

língua(gem) para colocá-la em funcionamento. No entanto, para enxergar o fio tênue que faz a 

tessitura do trinômio falante — texto — situação sociocomunicativa, é necessário que os 

estudiosos da língua (portuguesa) se tornem linguistas e, paradoxalmente, distanciem-se desse 

compromisso de o ser — a vivência com quaisquer tentativas de análise sistemática da língua 

é uma atividade em que os estudiosos podem se apoiar para as reflexões mais acuradas acerca 

do funcionamento da língua(gem). 

As análises e descobertas de Caixeta (2005) e as questões levantadas nas seções 

anteriores despertam novos olhares acerca das interjeições. De modo geral, o tratamento dado 

a elas pelos gramáticos e por grande parte dos linguistas restringe-se aos limites de frase ou de 

pequenos textos. Por mais que sejam produtivas e relevantes, muitas análises são feitas com 

base em pequenos recortes de textos ou em frases soltas. Numa análise funcionalista das 

interjeições, deve-se considerar todo o ambiente, ou grande extensão dele, em que elas se 

inserem.  
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Em virtude disso, pretende-se, neste trabalho, analisar as interjeições do ponto de vista 

de sua integração num texto, seja da modalidade escrita, seja da modalidade falada. 

Decorrente desse objetivo — e concomitante a ele — depreende-se outro: estabelecer 

condições e/ou restrições para possíveis relações retóricas do e no campo das emoções. 

Considerando-se a posição do observador (analista) e considerando-se as interjeições como 

uma das porções textuais dentre as quais emerge uma relação retórica, salientam-se os 

seguintes objetivos específicos:  

 identificar as condições genéricas para a existência da relação retórica de interjeição 

em virtude do modo como o leitor/ouvinte se comporta acerca do núcleo ou do satélite 

ou ainda da combinação deles;  

 apresentar os argumentos específicos ou detalhados para o caráter de plausibilidade na 

aceitação de uma relação retórica de interjeição em virtude do modo como o autor 

(falante ou escritor) apresenta seu texto e do modo como o leitor/ouvinte o recebe;  

 identificar as condições e/ou restrições para combinação núcleo + satélite de uma 

relação retórica de interjeição; 

 identificar as intenções do autor (falante ou escritor) ao manifestar uma interjeição, as 

quais são o efeito da relação retórica percebido em função do caráter de plausibilidade.  

Para esse feito, busca-se na RST, que, como é apresentado no Capítulo 1, é uma teoria 

de cunho funcionalista que analisa a organização dos textos por meio das relações que 

emergem entre as partes deles, o aparato teórico-metodológico. Parte-se da hipótese de que as 

manifestações interjetivas, como porções textuais e nas suas relações com outras porções não 

interjetivas, são capazes de promover uma relação retórica do e no campo das emoções. 

Essa hipótese abarca o fato de que enunciados de emoção, como as interjeições 

manifestadas, realizam-se, pragmaticamente, no momento mesmo de sua inserção, única e 
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irrepetível, nas trocas comunicacionais. Acrescenta-se a essa questão o fato de que as 

interjeições são um suporte de reações de natureza intelectiva, emocional e/ou emotiva, se se 

considerar o continuum das interjeições espontâneas às menos espontâneas ou ritualísticas, 

conforme o Diagrama 2: Continuum da prototipicidade das manifestações interjetivas, 

apresentado no Capítulo 2. As manifestações interjetivas interferem na atmosfera social do ato 

comunicativo, alimentando-o e contornando-o de uma coloração entre o jogo do expressivo 

inserido atitudinal, emocional ou emotivamente e o jogo do intelectivo enviesado com 

pretensões diretivas.  

Considerando-se essa hipótese e as peculiaridades grafofonêmicas, morfossintáticas, 

semântico-pragmáticas das interjeições, retoma-se, aqui, o objeto do presente estudo, qual 

seja, o de verificar quais as condições e/ou restrições semântico-pragmáticas para que se 

reconheça nas manifestações interjetivas uma porção textual capaz de contribuir com a 

existência de uma relação retórica do e no campo das emoções. Para identificar essas 

condições e/ou restrições, segue a descrição da metodologia. 

 

3.2 METODOLOGIA  

 

Para Calabrese (1998, p. 361), “todo o fenómeno analisado é sempre, enquanto 

fenómeno analisado, um fenómeno construído pelo analista”. A proposta de Gonçalves (2002) 

quanto ao fato de as interjeições comporem um microssistema, em que se representariam os 

estados afetivos do falante, os quais se ligam à função expressiva da linguagem, não tem nos 

estudos gramaticais e lexicográficos uma penetração tranquila e palpável. A inclusão ou 

marginalização das manifestações interjetivas nas partes orationis depende “duma opção do 

gramático: quando este se atém a uma estreita descrição da frase, esquece a interjeição; se 
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privilegia antes todos os tipos de enunciação, considera-a” (GONÇALVES, 2002, p. 33 — 

nota de rodapé). Persiste uma “obrigatoriedade” adversa — a força da tradição versus os 

avanços dos estudos linguísticos — que culmina em (in)decisões sobre o possível “lugar” 

reservado às interjeições nos estudos empreendidos. 

Para alcançar o objetivo de se estabelecerem as restrições e/ou condições para a 

definição de uma relação retórica de interjeição, buscam-se em Wierzbicka (1991), Rebello 

(2002), Harré (1986), Caixeta (2005), Austin (1962), Mann, Matthiessen & Thompson 

(1992), Mann & Thompson (1983), Mann & Thompson, (1987), Mann & Thompson (1988) e 

Matthiessen & Thompson (1992), entre outros, os subsídios teóricos. 

 Conforme já mencionado, a relação entre linguagem, emoção e cultura pode ser vista 

em Wierzbicka (1991). Para a linguista, em todas as línguas haveria palavras para expressar 

emoções e sentimentos; porém, segundo essa autora, essas palavras não poderiam representar 

o mesmo significado em todas as culturas. Para a análise que ora se apresenta foram adotados 

três dos cinco critérios estabelecidos por Wierzbicka (1991) — e apontados no Capítulo 2 — 

para definir uma interjeição:  

 uma interjeição pode ser utilizada por si mesma;  

 uma interjeição expressa um significado específico;  

 uma interjeição sinaliza um estado mental corrente do falante. 

As justificativas para a não aceitação dos outros dois critérios estabelecidos por 

Wierzbicka (1991) — as interjeições não podem ser homófonas a outros signos e as 

interjeições não incluem signos de significado específico – são apresentadas no Capítulo 2. 

O primeiro critério de Wierzbicka (1991) coincide com um dos traços apresentados 

por Caixeta (2005) para a montagem do quadro do continuum da prototipicidade das 

interjeições. A ser assim, neste trabalho, opta-se pela expressão “autonomia comunicativa” — 
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as interjeições são dotadas de autonomia comunicativa em virtude do fato de que elas não 

podem ser “substituídas” por outras; elas não são parafraseáveis. Neste trabalho, a noção de 

autonomia comunicativa associa-se à noção de enunciado proposta por Bakhtin (2010), pelas 

razões já mencionadas no Capítulo 2. Quanto ao segundo critério, a especificação de um 

significado de uma interjeição depende da situação sociocomunicativa; por isso, uma mesma 

interjeição é capaz de gerar significados diferentes. Por fim, o último critério, conforme 

Wierzbicka (1991), diz respeito aos componentes básicos para a ocorrência de uma 

interjeição, por meio dos quais se compreende o estado mental corrente do falante. 

Como já foi registrado no Capítulo 1, Rebello (2002), em seus estudos, acrescenta à 

classificação de Wierzbicka (1991) mais um grupo de interjeições: às emotivas, cognitivas e 

volitivas acrescenta as persuasivas. As interjetivas persuasivas são manifestações emotivas 

que revelam um desejo do falante de que seu interlocutor faça ou não faça algo. Para a análise 

aqui empreendida, busca-se na proposta de Rebello (2002) um apoio.  

Em virtude do que se disse sobre as interjeições no Capítulo 1 e da pluralidade de 

manifestações interjetivas encontrada no corpus, acrescenta-se, neste trabalho, mais um 

grupo: o das formulaicas. As interjeições formulaicas são ocorrências emotivas ritualísticas, 

por meio das quais se pode perceber como o falante se comporta — e deve se comportar — 

numa determinada situação.  

O raciocínio apresentado por Wierzbicka (1991) e adotado por Rebello (2002) para 

identificar o grupo ao qual se enquadraria uma interjeição é usado neste trabalho.  Assim, para 

cada grupo de interjeições examinadas neste trabalho é apresentado o componente linguístico 

que subjaz a emissão delas. O quadro a seguir esquematiza esses critérios: 
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QUADRO 9: Grupos de interjeições, componentes básicos e referências 

 

 
 

GRUPOS DE INTERJEIÇÕES 
 

 

COMPONENTES BÁSICOS 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Interjeições emocionais 
 

 

Eu sinto algo.  
 

 

Wierzbicka (1991) 
 

Interjeições cognitivas 
 

 

Eu penso algo. 

 

Interjeições volitivas 
 

 

Eu (não) quero algo. 

 

Interjeições persuasivas 
 

 

Eu (não) quero que você faça algo. 
 

Rebello (2002) 

 

Interjeições formulaicas 
 

 

Eu devo seguir algo. 
 

Caixeta, neste trabalho 

 

 

A noção de julgamento complexo de Harré (1986) é retomada na análise empreendida. 

A identificação do julgamento complexo é importante, uma vez que dele resulta uma emoção, 

e uma emoção pode ser perceptivelmente presentificada na emissão de uma interjeição. Se, 

para Harré (1986), a emoção é a realização de um ato social, as interjeições, como 

verbalização de estados emocionais e emotivos, realizam a performatização desses atos, como 

arrependimentos, aprovações, desagrados, ordens, entre outros. São adotados, também, de 

Harré (1986,) a noção de julgamento complexo e de ato de performatização. 

Em seus estudos acerca do continuum da prototipicidade das interjeições, Caixeta 

(2005) destaca o caráter de expressividade delas, principalmente por meio do relevo 

emocional vívido. As reações emocionais do falante advindas de uma situação externa fazem 

com que uma interjeição se caracterize por uma marca fônica entoativa e prosódica acentuada, 

como alongamento de vogal, em situação de oralidade, ou por marcas gráficas, como o uso do 

sinal de exclamação, em situação de escrita. O relevo emocional é destacado na análise das 

manifestações interjetivas. Quando possível, serão observados recursos paralinguísticos e 

cinésicos da linguagem que coocorrem com as manifestações interjetivas. 
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Para a análise, conjugam-se esses parâmetros com as  condições e/ou restrições 

apresentadas por Mann, Matthiessen e Thompson (1992) para definir uma relação retórica, as 

quais são 

 condições e/ou restrições sobre o núcleo;  

 condições e/ou restrições sobre o satélite;  

 condições e/ou restrições sobre a combinação núcleo e satélite;  

 efeito; 

 locus do efeito
27

. 

 São apresentadas 23 análises de ocorrências interjetivas — em cada grupo das 

emocionais, das cognitivas e das volitivas, são 5 ocorrências; em cada grupo das  persuasivas 

e das formulaicas, são 4 ocorrências. Para operacionalizar a análise, opta-se pela montagem 

de um quadro, que é apresentado a seguir. 

 

(Como o Quadro 10, a seguir, é de grande importância para a análise das manifestações 

interjetivas, que será feita no Capítulo 5, faz-se esse corte, para que o leitor visualize o 

Quadro completo). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 O locus do efeito não será explicitado diretamente nas análises, uma vez que, em todas elas, ele se 

encontra  na relação entre o núcleo e o satélite. 
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QUADRO 10: Caracterização das condições e/ou restrições e dos argumentos para definição da RRI 

 
 

 

CONDIÇÕES E/OU RESTRIÇÕES PARA DEFINIÇÃO DE RRI 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 

 

 

Porção N 
 

Identificação da porção nuclear da relação retórica. 
 

 

 

Caracterização 

 

O núcleo é um desencadeador de reações emotivas e 

emocionais. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 
 

Porção S 

 

Identificação da porção satélite da relação retórica, 

que é o enunciado interjetivo. 
 

 
 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo apresenta 
 

1) manifestação em relevo emocional ou emotivo; 

2) autonomia comunicativa; 

3) significado específico. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

 

 

Estado mental 

 

Identificação do estado mental corrente do falante 

por meio de um dos seguintes componentes básicos: 
 

1) Eu sinto algo;  

2) Eu penso algo; 

3) Eu (não) quero algo; 

4) Eu (não) quero que você faça algo; 

5) Eu devo seguir algo. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Descrição do julgamento complexo que contribui 

com a manifestação de uma emoção. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Identificação do ato performatizado pela 

manifestação interjetiva. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

Apresentação dos argumentos do observador (analista) com base no critério da 

plausibilidade. A fórmula que orienta a apresentação dos argumentos é esta: se plausível 

para o analista, é plausível para o autor que... 
 

Os argumentos advêm da leitura que o observador faz da combinação de N + S e do efeito 

dessa combinação. 
 

 

Para as análises, ainda devem ser apresentadas algumas explicações. Nas conversações 

espontâneas, são considerados autores os participantes da interação; o observador (analista) 

também considera a possilibidade de haver leitor(es) da transcrição. Nas cartas de leitor, nos 

artigos de opinião e nas crônicas jornalísticas, é considerado que há uma relação direta entre 

autor e enunciador; o observador (analista) considera apenas a possilibilidade de leitores, e 
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não de ouvintes. Nos romances e nos poemas, é considerada a situação interna do texto e a 

situação externa — na interna, o falante interjetivo, ou é um personagem, ou é o eu lírico; na 

externa, há a presença do autor, que manipula os dizeres do eu lírico ou dos personagens. Para 

esses dois gêneros, o observador (analista) considera apenas a existência de leitores. Essas 

considerações são importantes, uma vez que, ao se estudar as relações retóricas que emergem 

entre porções de texto com a intenção de se compreender como se constrói a coerência, deve-

se pensar que o autor, sujeito empírico, é o responsável pela articulação das ideias.  

Após as análises das 23 ocorrências interjetivas, é apresentada a definição da relação 

retórica de interjeição.  

 

3.2.1 CORPUS 

 

A constituição do corpus em que a análise se baseia é de natureza heterogênea, ou 

seja, analisam-se situações de comunicação da modalidade falada e da escrita. As condições 

de produção e de recepção, nessas modalidades, são diferentes. Dito de outra forma, o corpus 

é constituído de maneira assistemática. A opção por um corpus assistemático visa a uma 

adequação quanto ao modo de se tratar as interjeições neste trabalho: se elas são um 

fenômeno da línguagem, estão presentes tanto na oralidade quanto na escrita. 

Os gêneros selecionados para a composição do corpus são: conversação espontânea
28

, 

carta do leitor, poema, romance, artigo de opinião e crônica jornalística. A seleção desses 

gêneros não implica necessariamente análise de textos completos. De modo geral, são feitos 

recortes das porções textuais em que se encontram as manifestações interjetivas. Embora 

                                                           
28

 Neste trabalho, será utilizada a denominação “conversação espontânea” para identificar os gêneros 

selecionados da modalidade falada. Apesar de algumas ocorrências de diálogo selecionadas para a 

composição do corpus não serem “espontâneas”, uma vez que são contralodas por um documentador, 

optou-se por essa denominação em conformidade com Marcushi (2001). Para esse autor, a 

conversação é constituída de cinco características: interação entre pelo menos dois falantes; ocorrência 

de pelo menos uma troca de falantes; presença de uma sequência de ações coordenadas; execução 

numa identidade temporal e envolvimento numa interação centrada. 
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sejam feitos esses recortes, os fragmentos (ou porções textuais) apresentam, em cada um 

deles, um tópico discursivo definido.  

Caixeta (2005) analisou interjeições dos gêneros conversação espontânea, entrevista e 

carta pessoal. Para este trabalho, são selecionados alguns dos fragmentos analisados por 

Caixeta (2005); no entanto, deve ficar claro que os objetivos propostos em 2005 e os do 

presente estudo aproximam-se e se distanciam: aproximam-se, porque as análises daquela 

época e a proposta deste trabalho são de natureza qualitativa; distanciam-se, porque, em 2005, 

Caixeta buscou identificar os traços da prototipicidade das interjeições e, na presente análise, 

busca-se reconhecer na relação entre porções textuais constituídas por manifestações 

interjetivas e outras porções a existência de uma relação retórica de interjeição.  

Os fragmentos de textos selecionados para compor a interação face a face — 

conversação espontânea — foram extraídos do Projeto de Estudo da Norma Linguística 

Urbana Culta do Brasil (NURC) e do banco de dados do Iboruna, UNESP – Campus de São 

José do Rio Preto
29

. O objetivo do NURC é estudar a ‘norma objetiva’ do português culto 

falado no Brasil, baseando-se na fala de adultos com nível universitário, de cinco capitais 

brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Salvador. Para esta pesquisa, os 

fragmentos de diálogo foram transcritos de Castilho & Preti (1987) e Preti & Urbano (1998). 

O corpus Iboruna
30

 faz parte do Projeto Amostra Linguística do Interior Paulista e é composto 

de dois tipos de amostra de fala: Amostra Comunidade, com amostras de fala controladas 

sociolinguisticamente, e Amostra de Interação Dialógica, com amostras de fala coletas 

secretamente em situações livres de interação social. Para este trabalho, são coletados do 

                                                           
29

 Na transposição dos fragmentos de textos da modalidade falada do Projeto NURC e do Projeto 

Iboruna, não são feitas alterações nas normas de transcrição. Nos Anexo A e B, encontram-se as 

normas de transcrição do Projeto NURC e as do Projeto Iboruna. 

 
30

 O acesso a esse banco de dados foi proporcionado pelo Prof. Sebastião Carlos Leite Gonçalves. A 

Referência é: GONÇALVES, Sebastião Carlos Leite Gonçalves. Banco de dados Iboruna: amostras 

eletrônicas do português falado no interior paulista. Disponível em:  

<http:://www.alip.ibilce.unesp.br/iboruna>. 
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corpus Iboruna fragmentos em que se manifestam interjeições, tanto da Amostra Comunidade 

quanto da Amostra de Interação Dialógica. 

As cartas do leitor, embora se aproximem das cartas pessoais quanto à estrutura, são 

produzidas com outros propósitos: apresentar e até defender um ponto de vista acerca de um 

fato. De modo geral, são escritas para serem publicadas; por isso, percebe-se nelas uma 

preocupação de argumentar dos autores para que seus pontos de vista sejam aceitos pelos 

leitores. Como são textos pessoais, os seus autores recorrem a várias estratégias, e uma delas é 

o uso de interjeições. As cartas selecionadas para esta pesquisa foram extraídas da revista 

Veja. 

Os poemas e os romances são gêneros da área literária. Na literatura, é bastante 

produtiva a presença de interjeições; no entanto, no Brasil, ainda não há estudos acerca de 

ocorrências de interjeições em poemas ou em romances. Os poucos estudos voltam-se 

praticamente a identificar o “sentimento” expresso pelas interjeições, ou no poema, ou no 

romance; parece que a condição de limbo das interjeições, preservada ao longo do tempo 

principalmente pelas gramáticas, contribui para que as interjeições também fiquem à margem 

nos estudos literários. Essas questões justificam a presença do literário nesta pesquisa. Foram 

selecionados poemas de Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Adélia Prado, 

Lúcia Correa. Os fragmentos de romance são dos escritores Machado de Assis, Guimarães 

Rosa e Adélia Prado. A ecolha desses autores se justifica pelo fato de que, em seus textos, 

ocorrem muitas manifestações interjetivas. 

Os artigos de opinião são textos que primam, de modo geral, pela formalidade. 

Entretanto, percebe-se que neles tem havido uma presença explícita do articulista, como a 

escrita deles em primeira pessoa. Essa “liberdade” também oferece ao articulista a 

possibilidade de interjectar-se acerca de uma ou outra questão comentada. Para este trabalho, 

foram selecionados artigos de opinião da Folha de S. Paulo e da revista Veja, principalmente. 
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As crônicas jornalísticas são textos de não-ficção escritos num linguagem acessível a 

uma diversidade de leitores. São geralmente escritas na primeira pessoa e abordam temas 

diversos inspirados nos acontecimentos diários. As crônicas se diferenciam das notícias, 

porque o cronista tem a liberdade de dar a elas um toque pessoal, ao contrário das notícias, em 

que a objetividade é necessária. O tom de informalidade das crônicas permite que os cronistas 

insiram interjeições em seus textos. As crônicas para a composição do corpus deste trabalho 

foram selecionadas sobretudo da Folha de S. Paulo e da revista Veja. 

Os gêneros selecionados para a composição do corpus têm algo em comum: em todos 

eles, ao produtor de textos é dada uma liberdade de expressão. A força social que interfere na 

produção e na circulação dos gêneros textuais impõe restrições ao falante sobre determinados 

usos de linguagem. Como neste estudo analisam-se manifestações interjetivas, para a seleção 

dos gêneros e dos textos para a composição do corpus, atentou-se para esta questão: as 

interjeições são mais recorrentes em textos que permitem ao falante a presentificação vívida 

de uma emoção, e não apenas a descrição subjetiva de um acontecimento. 

O quadro a seguir mostra os gêneros selecionados, as siglas para cada um deles, o 

número de fragmentos de textos ou textos completos e o número de manifestações 

interjetivas. 

 

QUADRO 11: Caracterização do corpus 

 

 

 
 

GÊNEROS 

 

 

SIGLAS 

 

Nº.  DE FRAGMENTOS DE 

TEXTOS OU TEXTOS COMPLETOS 
 

 

Nº. DE MANIFESTAÇÕES 

INTERJETIVAS 
 

Conversação espontânea 
 

CE 
 

 

39 
 

52 
 

Carta de leitor 
 

CL 
 

15 
 

18 
 

 

Poema 
 

 

P 
 

14 
 

16 
 

Romance 
 

 

R 
 

9 
 

17 
 

Artigo de opinião 
 

AO 
 

 

7 
 

7 
 

Crônica jornalística 
 

CJ 
 

 

16 
 

 

18 
 

TOTAL 
 

 

100 
 

128 
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Devem-se esclarecer as seguintes questões: a primeira, num mesmo fragmento de 

texto ou em um texto completo, pode haver mais de uma manifestação interjetiva. Isso 

justifica a não compatibilidade entre os números apresentados nas duas últimas colunas do 

Quadro 11; a segunda, embora sejam apresentadas apenas 23 análises de manifestações 

interjetivas, o modelo proposto foi testado nas outras 105, o que totaliza 128 ocorrências 

interjetivas analisadas. 

Após cada fragmento de texto ou texto completo, há um código de referência para 

facilitar a busca no Anexo C. Para a leitura desse código, estipulam-se os seguintes critérios: 

as letras referem-se ao gênero e os números, à posição em que se encontra o fragmento de 

texto ou o texto completo no Anexo C. Para exemplificar, apresenta-se o seguinte fragmento: 

 

 Doc. e há alguma parte do frango que você tenha predileção ou você gosta de todas? 

Inf. não ih:: Deus me livre detesto asa... pés:: cabeça ((risos)) esses negócios ((riu)) 

frango pra mim são esses frangos comprados em supermercados que a gente compra os 

pedacinhos certinho que a gente gosta né?... as coxas... as partes do peito:: então frango 

pra mim é isso aí... ahn::... o frango inteiro não existe... (CE22) 

 

Pode-se perceber que, ao final desse fragmentro de texto, encontra-se o código 

(CE22), que deve ser lido assim: pertence ao gênero conversação espontânea e encontra-se na 

vigésima segunda posição no quadro desse gênero. Outra questão a ser mencionada é o grifo 

nas manifestações interjetivas a serem analisadas; no caso, ih:: Deus me livre. Para se ter 

acesso às referências bibliográficas dos fragmentos de textos ou dos textos completos, é 

necessária a localização  no Anexo C. 

 

3.2.2 UNIDADE DE ANÁLISE 
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  O foco de atenção deste estudo é ocorrência da interjeição. A ser assim, a unidade de 

análise é a interjeição manifestada. Nas análises, essa manifestação interjetiva é denominada 

de enunciado interjetivo. Como foi visto, há muitos questionamentos acerca do que sejam as 

interjeições. Subjaz a este estudo a posição defendida por Caixeta (2005), que é a de que há 

um continuum de interjeições, das [+ prototípicas] às [- prototípicas]. Desse modo, as análises 

empreendidas nos Capítulos 4 e 5 sustentam-se na noção de Rede Interjetiva. Isso significa 

que se deve analisar o envolvimento do falante interjetivo com o assunto, com a situação 

sociocomunicativa, com o interlocutor ou consigo mesmo. Procura-se abarcar desde muxoxos 

a extensões lexicalizadas de maior extensão.  

 A escolha do enunciado interjectivo como unidade de análise implica que deva ser 

examinada num nível mais amplo, que é o ambiente em se insere esse enunciado. Desse 

modo, pode-se dizer — e isso é de importância para a análise apresentada  — que a unidade 

de análise é uma porção de texto em sua relação com outras porções. Resulta disso a seguinte 

constatação: analisam-se porções de textos entre as quais possam emergir (possíveis) relações 

retóricas de interjeição. Ao se considerar o enunciado interjetivo como unidade de análise, 

está-se considerando principalmente a abordagem pragmática dos estudos da língua(gem). 
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CAPÍTULO 4 

 

AVANTE! EM DIREÇÃO À RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO 

 

 

Neste capítulo, são feitas considerações acerca dos seguintes pontos: interjeições como 

fenômeno da linguagem, como suportes de expressividade, como marcas de envolvimento, 

como unidades de informação e como satélites de relações retóricas. Em cada um desses 

pontos são analisadas ocorrências de interjeições. O objetivo das análises é a busca de 

argumentos para a identificação das condições e/ou restrições para definir a relação retórica 

de interjeição. 

 

4.1 INTERJEIÇÕES COMO FENÔMENO DA LINGUAGEM 

 

Tratar as interjeições como fenômeno da linguagem significa levar em consideração 

que elas envolvem, quando de suas manifestações, uma semiotização abundante e complexa. 

Concorrem para a emissão de uma interjeição, como já foi dito, recursos de natureza 

linguística, paralinguística e cinésica. Essa estrutura triádica é própria das interações verbais; 

numa manifestação interjetiva, torna-se mais evidente.  

Para Vallverdú & Bobo (2003), não se pode analisar uma interjeição como sendo uma 

palavra. As estudiosas afirmam que é impossível abordar as interjeições como categorias 

linguísticas, ou seja, não se abordam as interjeições com as mesmas ferramentas com as quais 

se analisam os verbos, os substantivos e os adjetivos, por exemplo. As palavras são uma 

convenção; por isso, simbólicas. A interjeição seria, na perspectiva das estudiosas, um signo à 

Charles Sanders Peirce — signo icônico, signo indicial e signo simbólico. Segundo Vallverdú 
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& Bobo (2003, p. 14), “a interjeição é um signo — mas não uma palavra —, cuja 

peculiaridade radica na impossibilidade de recuperar sua representação conceptual a partir de 

sua simples emissão”. 

Para Vallverdú & Bobo (2003), as interjeições não são um signo puramente simbólico 

em virtude do fato de não se conseguir alcançar o conteúdo delas por meio de um processo de 

vinculação convencional ou arbitrária. Se os signos simbólicos podem ser interpretados por 

outros signos simbólicos, isso não ocorre com as interjeições, uma vez que o sentido de uma 

interjeição não poderia ser representado por outra interjeição. O conteúdo de uma interjeição 

não se dissocia da situação em que se instaura. Sobre o caráter de indicialidade, as interjeições 

são, conforme Vallverdú & Bobo (2003), signos vinculados à ação. Esse caráter de índice 

estaria ligado ao fato de a língua(gem) ser marcada por elementos paralinguísticos e cinésicos 

(comunicação analógica) e por elementos codificados (comunicação digital). As interjeições 

manteriam uma relação causal com determinados estados internos daquele que as emite. 

Quanto à questão icônica, Vallverdú & Bobo (2003) discutem a diferença entre interjeições e 

onomatopeias. Para as autoras, as interjeições não apresentam referência extralinguística 

como as onomatopeias. Estas imitam ou se assemelham ao objeto a que se referem; aquelas 

não dispõem do caráter “descritvo” destas. Em função disso, as onomatopeias seriam 

denotativas, uma vez que elas mesmas seriam o denotatum, e as interjeições conotativas, uma 

vez que, em sua materialidade grafofonêmica, estaria presente uma nebulosidade de 

conteúdos possíveis. Segundo as autoras, quando a relação entre o denotatum e a forma 

grafofonêmica é reduzida ou inexistente, as onomatopeias comportam-se como interjeições.  

Vallverdú & Bobo (2003), por meio dessa abordagem fenomenológica, discutem a 

representação mental das interjeições. Segundo elas, essa representação não deriva de uma 

interpretação convencional, como ocorre com substantivos, verbos, adjetivos ou advérbios. A 

interpretação de uma interjeição necessita de uma situação comunicativa de fato. Essas 
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considerações de Vallverdú & Bobo (2003) referem-se, sobretudo, às interjeições próprias. Se 

se analisarem as impróprias, ter-se-iam ressalvas, principalmente quanto ao caráter simbólico 

delas. Uma ressalva é o fato de elas se originarem de palavras já convencionais da língua, o 

que daria a elas um status simbólico. Para as autoras, quanto menos simbólica for a 

interjeição, maior será sua expressividade. 

Um dos primeiros estudiosos de língua portuguesa que percebeu a pouca importância 

dada às interjeições é Said Ali (1971). “Entre as inúmeras obras de lingüística, antigas e 

modernas, raramente se aponta tratado ou capítulo que analise as interjeições com paciência e 

carinho, como é de uso as outras partes do discurso.” (SAID ALI, 1971, p.107). Segundo Said 

Ali (2001, p. 203), a linguagem afetiva, mais especificadamente as formas interjetivas, são 

“ditadas pelo sentimento e por certos estados particulares da alma, pronunciam-se com 

intonação própria, sobressaindo por esta forma no meio da linguagem quotidiana”. Para esse 

autor,  

 

digno de exame é o modo fácil com que o homem se utiliza das vozes ou 

gritos que involuntariamente costuma pronunciar em certos momentos e, 

moderando-lhes a tonalidade, os incorpora refletidamente nos seus discursos, a 

fim de obter efeitos de expressão que não conseguiria com os sós recursos da 

linguagem comum. (SAID ALI, 2001, p. 204). 

 

A análise de um fenômeno vivo da língua pressupõe que a noção estanque de classe 

seja, pelo menos, revista, principalmente porque, de acordo com Perini et al. (1998, p. 125),  

 

rótulos como “nome”, “preposição”, “verbo” etc., no que pese seu uso 

exclusivo nas análises, só podem ser entendidos como abreviaturas de 

matrizes de traços. E mais: só podem ser entendidos como termos 

aproximativos, ou seja, quando classificamos as palavras em dez (ou cem) 

estamos sempre deixando de lado os casos minoritários ou que se consideram, 

por alguma razão, menos importante. A única maneira rigorosa de falar das 

classes é utilizando o conjunto completo dos traços relevantes. 
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O que se propõe, para a análise das interjeições, é o abandono da noção tradicional de 

classe de palavras. Conforme Hopper (1988, apud DECAT, 1993, p. 280), o falante não retira 

“as palavras de um catálogo por causa de sua adaptabilidade a uma construção sintática 

particular, mas, ao contrário, a forma categorial que uma palavra assume é um reflexo de sua 

função num contexto retórico particular”.   

Em conformidade com a maioria das gramáticas normativas do português brasileiro, 

podem surgir vários candidatos à “classe” das interjeições: a) conjunto sonoro não-

lexicalizado (Ah!, Hã-hã!); b) vocábulos de natureza substantiva (Coragem!, Bárbaro!), 

adjetiva (Ótimo!, Claro!), pronominal (Nossa!, Isso!), verbal (Basta!, Chega!), adverbial 

(Abaixo!, Devagar!), conjuntiva (Pois bem!, Entretanto...); c) orações (Valha-me Deus!, 

Macacos me mordam!) e d) onomatopéias (Pum!, Zás!)
31

. Apesar de as interjeições serem 

uma rubrica para um julgamento completo, é inegável sua condição pragmática bem marcada 

no funcionamento da linguagem humana. A emissão de uma interjeição abarca, de maneira 

saliente, aspectos linguísticos, culturais, ideológicos, cognitivos, entre outros. O corpo do 

falante interjetivo acompanha e completa a emissão de uma interjeição — podem-se notar 

movimentos de mãos, mudança corporal, por exemplo, como recursos de semiotização que 

acompanham o dizer interjetivo. 

As interjeições como fenômeno da linguagem estão na fronteira entre o linguístico e o 

não linguístico. Elas significam nessa fronteira. As análises dos fragmentos a seguir ilustram a 

questão de que, na emissão de uma interjeição, ocorre uma semiotização diversa. Veja-se o 

primeiro fragmento de texto: 

 

                                                           
31

 Reforça-se o que já fora mencionado em nota de rodapé: um estudo sobre a gramaticalização de 

itens interjectivos pode contribuir com compreensão deles. Ramos (2010), em artigo intitulado de 

“Interjeição e gramaticalização: Nó! e Nossa Senhora! no dialeto mineiro” apresenta uma análise 

nessa perspectiva. 
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(1) Doc. e quais os tipos de bebida que você conhece? 

Inf. CHI:: agora é que é quais são os tipos? Todos esses que existem à venda por aí 

((risos)) então são:: os gim uísque::... o rum::... o vinho né? os refrigeran::tes  e entre 

eles Coca-Cola claro né? ((risos))... e sendo eu mesma eu prefiro:: guaraná champanhe 

((riu)) (CE23). 

 
 

É sabido que há uma clássica divisão entre sons não articulados e articulados. Quanto 

ao primeiro, apesar de estarem na fonte da aquisição da língua(gem), são meros instintos 

vivenciados pelo homem, realizados por uma performance vocal não linguística, sem 

intencionalidades — são a tentativa de imitação de sons produzidos por animais, de barulhos 

de sinos, de portas etc. Quanto ao segundo, fazem parte da realidade linguística, com certo 

grau de convencionalidade de acordo com a estrutura fônica do sistema da língua; são 

intencionais a partir da situação enunciativa. São exemplos conhecidos as manifestações 

“Oh!” e “Ah!” e, em (1), “CHI::”. Expressões como essas já são reconhecidas pela 

comunidade linguística e por muitos dicionaristas e linguistas como modos de presentificação 

de emoções. 

Torío (1994, p. 394) analisa 68 interjeições próprias da língua espanhola. Suas 

reflexões acerca de questões grafofonêmicas das interjeições do espanhol não se distanciam 

das do português. Para Torío (1994), as interjeições próprias não contrariam o sistema da 

língua quanto aos aspectos grafofonêmicos. Segundo esse linguista, haveria, na manifestação 

de interjeições próprias, desvios grafofonêmicos próprios da oralidade e trasladados para a 

escrita, o que geraria um efeito de anomalia. Ainda segundo esse autor, as interjeições 

próprias são basicamente coloquiais e pronunciadas com ruptura da curva melódica — na 

trasladação para a escrita mantém-se esse caráter. Seria esse o modo como entender as 

reduplicações na escrita de muitas interjeições. Em suas considerações finais, Torío (1994) 

afirma que as interjeições exploram os recursos menos frequentes da língua.  
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Em (1), o “CHI::” é um interjeição não lexical, própria portanto, um “grito subitâneo” 

que atua como suporte da emoção repentina do Inf. diante do questionamento dirigido a ele. 

Esse “grito” é um recurso linguístico aceito pragmaticamente, uma vez que os usuários da 

língua percebem nele uma reação por meio da qual o falante sintetiza um julgamento 

complexo. Pronunciado com elevação do tom de voz e com alongamento vocálico, o “CHI::” 

particulariza o Inf. em seu próprio dizer. “Sendo rápidas as explosões de sentimento, nada 

mais natural do que procurar externá-las em poucas palavras e em tempo rápido.” (SAID ALI, 

2001, p. 203). Talvez o alongamento vocálico seja uma estratégia inconsciente do Inf. para 

que ele “ganhe tempo” para formular uma resposta articulada.  

Veja-se outro fragmento de texto: 

 

(2) Ouvi e não cri. Ele, Diadorim? Aonde ia, sem mim então, não podia ser ele, foras de 

norma. E ao Paspe reperguntei, pedindo o exato. Era. Mas não seria, então, que ele 

estivesse ferido, numa perna? 

         Ao que nem não nem sim — mais pelo não que pelo sim... — o Paspe completou. 

Não tinha reparado, no relance de tempo. Só viu que o arreio era um socadinho, quase 

novo, e o cavalo alto, desbarrigado, mas pronto de si, riscando com todas as ferraduras, 

murzelo-andrino...  

        Aí, ai, ôi, espécie de dor em meus cantos, o senhor sabe. Agora eu pateteava. Que 

que era ser fiel; donde estava o amigo? Diadorim, na pior hora, tinha desertado de 

minha companhia. Às certas, fuga fugida, ele tinha ido para perto de Joca Ramiro. 

(R10). 

 
 

 

Em (2), o escritor Guimarães Rosa recorre ao uso de interjeições. O personagem 

Riobaldo fala a seu interlocutor (“o senhor sabe”) acerca de seu sentimento advindo da 

possibilidade de Diadorim ter-se desertado dele. Em um dado momento, Riobaldo manifesta-

se interjetivamente: “ai, ôi”. O personagem traduz para seu interlocutor o significado das 

interjeições: “espécie de dor em meus cantos”. Guimarães Rosa, nesse fragmento, estaria 

sinalizando para seus leitores o caráter metalinguístico de sua escrita, uma vez que ele 

“traduz” as interjeições proferidas por seu personagem. A manifestação interjetiva “ai, oi” 
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desencadeia uma coloração emocional em todo o fragmento de texto, em toda a fala de 

Riobaldo.  

De acordo Steinberg (1988), na oralidade, principalmente em situações menos 

controladas, os atos paralinguísticos (episódios não verbais com significado próprio, como 

Shhh para sinalizar um pedido de silêncio), cinésicos (movimentos do corpo como gestos, 

postura, expressão facial, olhares e risos; como o dedo indicador sobre os lábios para 

contribuir com o pedido de silêncio), proxêmicos (distância mantida entre os interlocutores) e 

tacêsicos (uso de toques durante a interação) colaboram com o desenrolar das trocas 

comunicacionais. Essa permissão dada pelas circunstâncias da oralidade permite ao falante 

alongar e duplicar vogais e consoantes (menos recorrente), sem, no entanto, desobedecer ao 

sistema formal no que se refere à composição grafofonêmica das palavras da língua. Assim, 

encontram-se interjeições como iiiiih!, aaah!, ahhhh!, oooh!, uau!, nooo!, chiii!, meeesmo!, 

noooossa!, coitaaada!, entre outras.  

O fragmento de texto a seguir também é de natureza literária: 

 

(3) — Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília.  

— Virgem Nossa Senhora! exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto. Não 

gosto de Iaiá! Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo?       

         E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, fixamente, fixamente, até molharem 

lhe os olhos, de tão fixo que era.Virgília acariciou-a muito; eu deixei-lhe uma pratinha 

na algibeira do vestido. (R5). 

 
 

 

Em (3), nota-se um diálogo entre duas personagens. O escritor Machado de Assis, ao 

criar esse diálogo, procura dar a ele características típicas de uma interação face a face. Para 

que essa intenção seja alcançada, o escritor sinaliza para os leitores o modo como a 

personagem Virgília reage à fala de sua interlocutora: à fala emocional “Virgem Nossa 

Senhora!” o escritor acrescentou “exclamou a boa dama alçando as mãos para o teto”. A 

capacidade inventiva de Machado de Assis respalda-se em seu conhecimento acerca dos usos 
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das interjeições, ou seja, o escritor mostra que a emissão de uma interjeição pode vir 

acompanhada de reações corpóreas. A personagem de Machado de Assis fala com a voz e 

com o corpo. Durante a narrativa, o escritor vai demonstrando que à ação de alçar “as mãos 

para o teto” somam-se outros aspectos cinésicos, proxêmicos e tacêsicos: “pegando-lhe nas 

mãos, olhou-a fixamente, fixamente, fixamente, até molharem lhe os olhos, de tão fixo que 

era. Virgília acariciou-a muito”. A reação “Virgem Nossa Senhora!” colore emocinalmente 

todo o fragmento de texto, toda a situação descrita por Machado de Assis.  

Assim, considerar as interjeições como fenômeno da linguagem é considerar o 

extralinguístico. O extralinguístico é necessário a qualquer uso da língua, mas, quando da 

emissão de interjeições, prolifera uma diversidade de recursos que escapam ao meramente 

linguístico. Bechara (2001, p. 30) sintetiza essas questões:  

 

 

[...] há de levar em conta, na capacidade geral de expressão, a execução de 

atividades que acompanham e às vezes até substituem, já que não falamos só 

com as unidades linguísticas, com a língua concreta. Estas são formas de 

expressão extralinguísticas, tais como a mímica, a entonação, o ritmo, as 

pausas e silêncios, os gestos, os recursos gráficos e outros. 

  

 
 

 As análises anteriores demonstram que as manifestações interjetivas envolvem fatores 

diversos na sua realização. Elas são, portanto, um fenômeno de linguagem; por isso, não 

podem ser analisadas apenas como uma “classe de palavras”.  

 
 

4.2 INTERJEIÇÕES COMO SUPORTES DE EXPRESSIVIDADE 

 

 “Os fatos expressivos estão [...] ligados à expressão dos elementos subjetivos e 

afetivos e/ou expressão dos aspectos sociais” (URBANO, 1999, p. 220). As dificuldades de 

análises da expressividade residem no fato de ela ter motivação de ordem psicológica e social. 

Para Chafe (1985), as hesitações, as correções, as repetições, os anacolutos, os dêiticos e as 
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orações interrompidas marcam o “uso vívido, animado e criativo da língua.” As 

manifestações interjetivas, embora não mencionadas por Chafe (1985), são exemplos desse 

uso vívido — e expressivo — da língua. 

Segundo Vallverdú e Bobo (2003, p. 42), “a interjeição é um signo linguístico que 

cumpre uma função dentro do sistema: serve às necessidades expressivas da língua”. As 

interjeições são um lugar privilegiado para a expressividade, marcando a intenção/emoção dos 

usuários da língua nas trocas comunicacionais. Em virtude de suas especificidades de 

fenômeno da linguagem, as interjeições adquirem variações expressivas diversas. A 

expressividade advinda delas está intimamente ligada a vários fatores, como o relevo 

emocional, como o poder de vetorização e o poder de encapsulamento emocional ou emotivo. 

Os fragmentos de texto a seguir oferecem uma amostra de como as interjeições são um 

suporte de expressividade. Veja-se: 

 

(4)           Aprovar o projeto que dribla a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma tremenda 

irresponsabilidade. Depois querem que achemos que este país é sério. Que vergonha! 

(CL12). 

 

 
 

Em (4), a manifestação “Que vergonha!” incorpora expressão e expressividade. 

Expressão porque informa o estado em que o leitor se encontra em relação ao fato de ter sido 

aprovado o “projeto que dribla a Lei de Responsabilidade Fiscal”: com vergonha. 

Expressividade porque, intensificada pelo uso expletivo do “que” e pela exclamação, a 

manifestação “Que vergonha!” traduz o julgamento pessoal do leitor. A noção de sincretismo 

comunicativo aponta, pois, para o fato de que uma manifestação incorpora informação e 

expressividade/envolvimento. Toda manifestação linguística incorpora essa dupla função; 

todavia, o que se discute aqui é o grau de expressividade bem marcado na emissão da 

interjeição. 
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No fragmento de texto a seguir, observam-se outras marcas da expressividade das 

interjeições. 

 

 

(5) L1: a percentagem está bem alta não? ((conversa sobre atrasos escolares)) 

L2: [está está está está muito alta então eu procuro levantar mais cedo o menino detesta 

escola... então:... ele acor::da... e te pergunta do quarto dele se tem aula... se TEM Aula 

(ele diz) “DROga estou com sono quero dormir eu tenho dor disso dor daquilo”... agora 

dias que não tem aula ele pergunta e a resposta é negativa aí então ele diz para irmã... 

“levanta que hoje não tem aula podemos brincar” ((risos)) aí levantam (CE5). 

 
 

Um recurso bastante utilizado pelo usuário da língua para marcar sua presença 

enquanto diz o que diz é apresentar informações em relevo. Segundo Travaglia (1999, p. 78), 

“o relevo parece marcar como o produtor do texto representa os elementos constitutivos do 

texto, como ele propõe que o ouvinte represente o texto”. Desse modo, o relevo faz parte da 

constituição dos textos, principalmente em interações de modalidade falada, já que concorrem 

vários recursos para evidenciá-lo, quais sejam: fonológicos, morfológicos, lexicais, sintáticos, 

semânticos e pragmáticos. Em situação de relevo do campo das emoções, o usuário da língua 

destaca “determinados elementos e/ou passagens do texto, em consequência de seu 

envolvimento emocional com o que diz, do impacto emocional que as ideias ou fatos têm 

sobre ele [o usuário da língua]” (TRAVAGLIA, 1999, p. 78). As manifestações interjetivas 

são, portanto, exemplos de relevo emocional, em virtude de, na sua emissão, notarem-se os 

recursos da entonação, velocidade da voz, alongamento de vogal, silabação, tom 

exclamativo
32

 e sequência interjetiva. Todos esses recursos contribuem para gerar 

expressividade no dizer e envolvimento do falante.  

                                                           
32

 Simões (2011), em sua tese de doutoramento sobre a natureza da exclamação enquanto conceito 

teórico, apresenta algumas considerações acerca da relação entre exclamação e interjeição. Para 

Simões (2011, p. 322), há uma “evidência de que nem toda ‘exclamação’ implica a existência de uma 

interjeição concomitantemente. ‘A exclamação’ parece subsistir sem a obrigação de uma interjeição”. 

A autora parece sugerir que toda interjeição é de natureza exclamativa.  O que Simões (2011, p. 353) 

afirma de fato é que “‘interjeição’ e ‘exclamação’ são notoriamente conceitos que se avizinham [...]”. 

Em Gonçalves (2002, p. 584), há um reforço para a afirmação de que interjeição e exclamação são 

conceitos vizinhos: “Não há interjeição usada sem entoação neutra”. 
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Em (5), nota-se que L2 recria uma fala. Para Marcuschi (1997, p.189), “toda ‘fala 

reportada’ é uma recriação criativa por um falante na sua situação de fala”. O uso do discurso 

reportado implica, necessariamente, recriação e mudança. Assim, L2, além de recriar (o que já 

é uma demonstração da capacidade de uso “criativo” da língua) a fala de outro, particulariza-

se pela inserção de “DROga”, por meio do relevo emocional com a elevação de voz na 

primeira sílaba, o que pode ser percebido pelos sinais da transcrição. Tal inserção informa o 

estado emotivo (expressão) e revela o envolvimento emocional (expressividade) de L2 com a 

situação em que se encontra, que é a “conversa” com L1. Há um movimento expressivo que 

particulariza subjetivamente L2. As marcas fônicas acentuadas das interjeições geram 

expressividade; a análise dessas marcas deveria contar com especialistas de fonética e 

fonologia, os quais poderiam destacar o que tem de especial em enunciados que, por si sós, já 

são expressivos a “ouvido nu” (TRAVAGLIA, 1999, p. 82).  

Neste fragmento de texto, a expressividade é marcada de maneira menos acentuada: 

 

(6) L1: por incrível que pareça hoje em dia falar em pesquisa é:: ... achar que a pessoa vive 

de poesia né?... ((vozes incompreensíveis)) você não acha? 

                                                                  [     

Doc.:                                                          (  ) o::... 

L1: hoje:: fazer pesquisa é viver de poesia ... não dá 

                                          [     

Doc.:                                   ((riu)) é verdade 

L1: quer dizer ... o pessoal não teria nem nem para a subsistência ... então realmente 

talvez sê/ seja o motivo (certo?) ... e ele realmente está fugindo um pouco quem sabe a:: 

a a técnica vá ... vá ressentir a falta desses elementos ... então por um outro lado ... o 

que estão o que está acontecendo ... você vê os técnicos eles estão suprindo ... poxa em 

outras épocas aí ... talvez hoje mesmo ... exista uma uma rivalidade entre os engenheiro 

e o técnico ...  

L2: existe ...  (CE3) 

 

 

Pela transcrição de (6), “poxa” foi proferido com velocidade de voz normal. Isso não 

significa baixa marca de expressividade. Segundo Travaglia (1999, p. 99), “a fala tem um 
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ritmo normal, que embora tenha uma média esperada pode variar dentro de certo padrão de 

falante para falante”. A velocidade de voz normal pode adquirir expressividade na situação 

sociocomunicativa — L1 se particulariza por manifestar sua indignação emocional pela 

rivalidade possível entre os engenheiros e os técnicos.  

As sequências interjetivas contribuem com a formação do relevo emocional. Uma 

sequência de palavras está em relevo, independentemente de seu valor informativo ou 

emocional. As sequências interjetivas, observadas neste trabalho, demonstram alto grau de 

expressividade, garantida, sobretudo, pelo fato de serem aos borbotões. Os fragmentos de 

texto a seguir ilustram essa questão.  

 

 

(7) Doc.: e no que diz respeito à montagem a senhora nota alguma diferença ou não? 

Inf.: hoje está tudo meio louco né? ((risos)) filmes doidos... AI... que horror assisti um 

filme... era sobre droga... eu não me lembro o filme... de um rapaz e uma moto aquilo 

me chocou tremendamente... assisti em Araraquara... eu não me lembro o nome do 

filme a molecada adorou... (...) (CE18). 

 
 

 

(8)            Nossa! Que surpresa boa! Eis que Lobão vem tomar parte nesta trincheira. E 

como escreves bem, bicho! Esse time está cada vez mais melhor. Welcome, big wolf. 

(CL2). 

 

 
 

 
Em (7) e (8), nota-se que as sequências de interjeições intensificam a expressividade.  

Em (7) e (8), as sequências interjetivas “AI... que horror” e “Nossa! Que surpresa boa!” 

intensificam, respectivamente, o envolvimento do Inf. e do autor da carta com as informações 

emitidas por eles mesmos. A expressividade da primeira sequência respalda-se ainda na soma 

de estados mentais diferentes: espanto mais indignação. A expressividade da segunda 

sequência apoia-se na reiteração de estado mental: surpresa + surpresa.  

Este fragmento de texto mostra a repetição literal da manifestação interjetiva: 
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(9)           Efusivos cumprimentos a J. R. Guzzo e a VEJA pelo excelente artigo na edição 

2362. É muito bom saber que ainda existem pessoas e setores da imprensa que revelam 

lucidez intelectual no que escrevem e publicam. Julgo que Guzzo condensou em uma 

página todas as barbaridades a que assistimos no dia a dia e, melhor, apontou com 

clareza quem parece ter perdido a noção do que é certo e errado. Dessas linhas exalam 

coragem moral e intelectual, em oposição à onda de insanidade que parece ter tomado 

conta do país. Parabéns, Guzzo! Parabéns, VEJA! (CL9). 

 
 

 

Em (9)
33

, o autor da carta repete ao final dela o mesmo cumprimento, performatizando 

um ato social de elogio. Essa repetição contribui com a organização do esquema 

argumentativo proposto pelo autor, uma vez que, no início do texto, ele menciona “efusivos 

cumprimentos a J. R. Guzzo e a VEJA”; no decorrer do texto, o autor vai retomando esses 

dois objetos dos “efusivos cumprimentos”; por fim, o autor arremata, de modo expressivo, seu 

texto por meio da repetição paralela da interjeição “Parabéns!”. 

Veja-se outro fragmento de texto: 

           
(10) Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, recalcava os 

soluços; explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se tudo. Inclinei-

me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da nossa 

intimidade; mostrei-lhe o perigo; o terror apaziguou-a.  

          — Não posso, disse ela daí a alguns instantes; não deixo meu filho; se o levar, 

estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso; mate-me você, se o 

quiser, ou deixe-me morrer... Ah! meu Deus! meu Deus!  

         — Sossegue; olhe que podem ouvi-la.  

         — Que ouçam! Não me importa. (R7). 

 

 

Em o todo o fragmento de texto (10), nota-se uma atmosfera emocional em virtude da 

possibilidade de Virgília ter de ficar sem seu filho. A sequência interjectiva “Ah! meu Deus! 

                                                           
33

  Para Moreira (2013), em sua tese doutoramento sobre o vocativo na interface sintaxe-pragmática 

do português brasileiro, há diferentes tipos de interjeição em virtude dos diferentes tipos de vocativo. 

Moreira (2013), a partir da constatação de que a interpretação do vocativo pode variar de acordo com 

o tipo de interjeição que o precede, chega à conclusão de que há uma tipologia bipartida de vocativos e 

interjeições. Quanto às invocações, Moreira (2013, p. 59) as considera como “expressões nominais 

que cumprem a função de apelar para uma entidade não pessoal ou inanimada, como os objetos da 

natureza ou uma entidade”. Em conformidade com Moreira (2013), seriam exemplos de invocação: 

“Meu Deus!”, “Nossa Senhora!”, etc. Não estão claros em Moreira (2013) os limites entre vocativo, 

interjeição e invocação. Nesse sentido, tem-se um tema para uma pesquisa. 
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meu Deus!” intensifica, num grau elevado, o estado de emoções por que passa a personagem, 

o que fornece ao texto uma carga de expressividade. Virgília, na possibilidade de ficar sem 

seu filho, é toda emoção. Na produção da cena, o escritor recorre a uma semioticidade em que 

interjeições aos borbotões são um recurso de expressividade intensificada, tanto para criar 

efeitos na construção da narrativa, quanto para situar o leitor na atmosfera emocional 

planejada e descrita.  

Veja-se o modo como Adélia Prado utiliza-se das interjeições neste fragmento de 

texto: 

 

(11) Adianta dizer que o dia está maravilhoso? Adianta, porque é a única forma de fazê-lo 

e quando a necessidade obriga o resultado é fresco, portanto: o dia estava 

maravilhoso! Ia à margen da estrada de ferro na direção da casa de Joaquim Marroio, 

de sua antiga fazenda, e foi bom que estivesse sozinha. Antes que atravessasse a linha 

para o lado do córrego percebi uma pata-de-vaca cheia de flores movimentando-se à 

minha aproximação, coalhada de passarinhos. Por bobo que pareça, você se sente 

saudado. Parei um minuto para agradecer e prossegui. Quase no pontilhão, contra um 

“céu de puríssimo azul”, isto mesmo, aquele do Hino à Bandeira, um pé de biloscas, 

sem folhas, só com as vagens secas e dois ou três  passarinhos de peito branco, era a 

alegria. Percebia meu corpo como se só treze anos me sustentassem, como quando 

dizia por ausência de palavras: que bom, que bom, ai, que bom! Os bichos-de-lacre, 

profusos e tagarelas, saíram do capim alto, voando à minha frente, como se me 

esperassem para irem comigo. Aonde, meu deus? À minha felecidade, a um pasto 

meio seco de alto inverno, a uma poeira rica como ouro em pó. (R13) . 

 

 
 

Em (11), a narradora adulta, encantada com o cenário em que se encontra, recupera de 

sua memória a sequência interjetiva “que bom, que bom, ai, que bom!”. O “estado de espírito” 

da narradora está revelado por meio da sequência interjetiva: não haveria palavras para 

descrever como ela se encontra imersa num “dia maravilhoso”. Embora a sequência 

interjetiva esteja presente num discurso reportado, o que faria com que  a emoção perdesse 

seu caráter vívido e presentificado, a intenção da narradora é “traduzir” o modo como se 

encontra, transportando-se à sua adolescência. 
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A parentetização é um recurso ao qual o usuário da língua recorre para atender às suas 

necesidades nas trocas comunicacionais; a ser assim, neste trabalho a parentetização é 

considerada uma marca de relevo emocional por ser constituída de manifestação interjetiva.  

No corpus, muitos enunciados interjetivos encontram-se parentetizados ou hospedados. Veja-

se este caso de parentetização: 

 

 

(12)  Doc. o::... e aqui na frente se... éh o cavalo é seguro por alguma coisa? 

Inf. /.../...porque tem uma que vem... logo:: na frente do::... da cabeça do cavalo... que 

se chama::... cabeção... depois tem uma que vai mais em cima da própria cabeça do 

cavalo que é a testada... e além disso tem uma... um outro courinho que sai... de 

cima... e passa por baixo do... da cabeça... ah.... próximo ao pescoço... que também 

tem um nome ahn:... - - puxa eu não sei como é que eu posso ter esquecido esse 

nome... -- é alguma coisa como::... gargantilha hoje é... ((risos)) é o que as mulheres 

usam 

Doc. pode ser... daí o exemplo (CE12). 

 
 

 
Em (12), a interjeição  puxa é uma reação emocional de lamento do Inf. diante de sua 

dificuldade para se lembar do nome de um objeto. Como se não bastasse um valor expressivo 

por si mesma, a interjeição puxa encabeça uma ruptura acentuada do fluxo da informação; 

tem-se uma frase-hóspede, a qual causa um rallentamento na progressão discursiva, o que 

pode gerar um tempo para que o Inf. se lembre do nome do objeto. Segundo Koch et al (2002, 

p. 127),  “a descida do tom de voz e certo aceleramento do ritmo elocucional, que às vezes 

acompanham sua enunciação [da frase-hóspede], são traços prosódicos coerentes com sua 

natureza de predicação paralela inserida na comunicação básica”. Esses traços apontados por 

Koch et al justificam o caráter de expressividade da interjeição puxa.  

Neste fragmento de texto, mais um caso de parentetização: 

 
(13) E então, doutor? Gostou da reforma? Também não gostei. Sob o pretexto de unificar a 

grafia do português nos oito países em que ele é língua oficial e simplificar as normas 

ortográficas, os pais dessa reforma não perceberam que seu custo superará — de longe 

— seus eventuais benefícios. (CJ5). 
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Em (13), o enunciado interjetivo de longe encontra-se parentetizado. Embora não 

apresente marcas entoativas e prosódicas acentuadas, a sua delimitação por travessões 

contribui para ressaltá-lo. Esse relevo gera uma expressividade bem marcada. No fragmento 

de texto a seguir, há a parentetização de dois enunciados interjetivos. Veja-se: 

 

 

 

 

(14) Pela enésima vez, escrevo sobre isso. Que tal nosso medíocre governo isentar de 

impostos o ABS e o airbag e torná-los obrigatórios em todos os carros fabricados no 

país e nos importados também? Que tal — melhor ainda! — criar condições para que 

se instalem no país fabricantes desses equipamentos, que — pasmem! — ainda são 

importados? Basta qualquer gênio de qualquer órgão do poder público fazer as contas 

para constatar que sai mais barato renunciar aos impostos do que pagar pensões, 

auxílios-doença, internações, próteses, enterros etc. (CJ3). 

 
 

 

Em (14), o autor, delimita os enunciados interjetivos por travessões. Além disso, 

salienta esses enunciados com o sinal de exclamação. Se a interjeição (inter + jacere) é um 

sinal da linguagem sintética lançado no meio dos sinais da linguagem analítica, a 

parentetização de enunciados interjetivos reforçaria essa definição etimológica, o que pode ser 

visto, como exemplificação, em (12), (13) e (14). 

Segundo Vallverdú e Bobo (2003, p. 35), “as interjeições não comunicam ideias, mas 

sentimentos”. A escassez de tempo para traduzir o julgamento complexo faz com que o 

usuário da língua apresente seu estado mental corrente por meio de uma explosão emocional 

ou emotiva. Pode-se dizer que as interjeições não interferem no contéudo informativo e não 

pretendem alterar o estado cognitivo do interlocutor ou leitor; elas dirigem ou orientam o 

destinatário a determinada interpretação. Nesse sentido, as interjeições funcionam como 

vetores. 

Para Wilson & Sperber (1993, apud VALLVERDÚ & BOBO, 2003), as unidades 

linguísticas formam dois grupos: em um deles, encontram aquelas que ativam, na mente do 

falante, conteúdos semânticos referidos no mundo; noutro, encontram aquelas que atuariam de 

maneira operatória para manejar os conteúdos. As interjeições pertencem ao segundo grupo. 
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Esses dois autores defendem a existência de dois tipos de informações: as conceituais e as 

procedimentais. Exemplificam o primeiro tipo os elementos linguísticos com carga semântica 

definida; exemplificam o segundo tipo as interjeições, por serem imprecisas. As interjeições, 

nessa perspectiva, funcionariam como um transportador ou um veículo de instruções para uma 

ação. A emissão das interjeições nas trocas comunicacionais orientaria o destinatário para 

determinada direção.  

Para Vallverdú & Bobo (2003, p. 68), as interjeições indicariam um espaço 

informativo no qual a “intenção comunicativa do enunciado pudesse florescer”. A ser assim, 

sua função pragmática estimularia o interlocutor a determinada interpretação. Parece haver 

nessas considerações sobre informação procedimental e vetorização uma aproximação ao que 

Bakhtin (2010, p. 291), quando de suas afirmaçõe acerca de entonação de enunciados 

expressivos, chama de “colorido emocional”. Aceita essa aproximação, as interjeições 

proporcionariam uma atmosfera de coloração emocional às situações sociocomunicativas nas 

quais se inserem — orientado por essa “coloração”, o destinatário faria sua interpretação e 

suas inferências.  

Os fragmentos de texto a seguir ilustram o poder de vetorização das interjeições. Veja-

se o primeiro deles: 

 

(15) Ufa! Parece que a novela dos “embargos infringentes” acabou. Uma das coisas que 

mais se ouviram nos últimos dias foi a (im)pertinência da linguagem dos ministros do 

STF. Um dos alvos particulares da discussão foi justamente a expressão "embargos 

infringentes". Discutiu-se até sobre o número gramatical dessa expressão ("embargo 

infringente" ou "embargos infringentes"?). (CJ7). 

 
 

 

 Em (15), a presença da interjeição Ufa! sinaliza o modo como o leitor pode receber o 

texto. A manifestação interjetiva “Ufa!” funcionam como um vetor oferecido pelo autor da 

mensagem ao destinatário para que ele interprete de um modo e não de outro. Suponha-se 

uma situação em que o falante não faça uso da interjeição, como em: 
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 Parece que a novela dos “embargos infringentes” acabou. 

A ausência de uma orientação exige do destinatário maior esforço inferencial. A 

expressividade advinda da vetorização se justifica porque a orientação fornecida pelas 

interjeições é mais intensa do que outros mecanismos linguísticos — basta que se pense nas 

características semióticas delas. 

Veja-se outro exemplo de vetorização por meio de uma manifestação interjetiva: 

 

(16) L2: amanhã ou depois você casa já vai... ter mais responsabilidade mais... mais cedo... 

L1:                       uhn uhn é porque você:: 

L2: mais cedo 

L1: você passa a pensar inclusive em função da sua família também ... 

                                                                                                [  

L2:                                                                                         entende é mais  cedo   

porque  você fala (   ) “poxa se eu ficar desempregado por tanto tempo se eu não tiver 

uma certa reserva ... como é que eu vou me arrumar” ... (CE4). 
 

Em (16), mesmo que a porção em que se encontra a interjeição “poxa” seja uma fala 

reportada criada, a presença de “poxa” orienta a interpretação do destinatário. O tom de 

lamento pode ser comprovado na sequência: “se eu ficar desempregado por tanto tempo se eu 

não tiver uma certa reserva ... como é que eu vou me arrumar”. A ausência do “poxa” exigiria 

do destinatário maior concentração para detectar as intenções do falante.  

A vetorização também está exemplificada neste fragmento de texto: 

 

 

(17)           Hoje, lembraríamos com saudades daqueles confrontos Hill x Berger x 

Hakkinen x Alesi. Ou Hakkinen x Coulthard x Barrichello x Fisichella. Ou 

Barrichello x Montoya x Coulthard x Raikkonen.  

Mundiais decididos na ponta do lápis, nas etapas finais, nos mínimos detalhes. 

Recordes batidos, brasileiro campeão do mundo, ah, que maravilha.  

Mas não. Nada disso houve. Schumacher existiu. E era muito superior a todos. 

Colocou todos no bolso. Desequilibrou. (CJ16). 
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Em (17), a sequência interjetiva “ah, que maravilha” orienta o leitor, mesmo que seja 

por meio de um processo de anaforização, sobre o modo como interpretar as informações 

anteriores. Como vem sendo defendida, a ausência dessa sequência exigiria maior esforço de 

leitor. Além dessas considerações, nota-se que essa sequência interjetiva contribui com a 

progressão do texto, uma vez que a reação emocional e emotiva de satisfação soma-se, no 

parágrafo seguinte, a uma contraposição, iniciada pelo conector “mas”. 

  As análises empreendidas até este momento permitem apontar outra particularidade 

de muitas interjeições: seu poder de encapsulação. Encapsular é incluir, colocar numa cápsula. 

A vetorização por meio da emissão de interjeições corrobora com a noção encapsuladora 

delas. Segundo Vallverdú e Bobo (2003, p. 46), “desde o momento em que um enunciado 

incorpora o ponto de vista do emissor, a interpretação de um conjunto de dados está 

orquestrada.” A vetorização direciona o destinatário para uma interpretação em que ele 

considere a interjeição como uma reação emocional ou emotiva do falante; 

concomitantemente a isso, a encapsulação emocional ou emotiva promovida pela emissão da 

interjeição interfere no modo como o destinatário recebe o conjunto das informações. O 

fragmento de texto a seguir ilustra essas postulações. 

 

 

 

 

 

(18) Doc. e há alguma parte do frango que você tenha predileção ou você gosta de todas? 

Inf. não ih:: Deus me livre detesto asa... pés:: cabeça ((risos)) esses negócios ((riu)) 

frango pra mim são esses frangos comprados em supermercados que a gente compra 

os pedacinhos certinho que a gente gosta né?... as coxas... as partes do peito:: então 

frango pra mim é isso aí... ahn::... o frango inteiro não existe... (CE22). 

 

Em (18), o Inf., questionado sobre qual parte do frango gosta mais ou se gosta de 

todas, responde “não”, que é uma resposta para o fato de ele não gostar de todas.  

Imediatamente ao “não”, o Inf., por meio da sequência interjetiva “ih:: Deus me livre” 

explicita uma descoberta e um desejo. O falante “descobre” algo de que havia se esquecido: 

detesta asa, pés e cabeça de frango; em virtude dessa descoberta, manifesta seu desejo de que 
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Deus o livre de gostar dessas partes de frango mencionadas. Essa sequência interjetiva 

vetoriza a interpretação do destinatário, encapsulando emocional e emotivamente toda a 

informação subsequente. 

Outra situação é a que se manifesta neste fragmento de texto: 

 

(19) São uns olhos verdes, verdes, 

Uns olhos de verde-mar, 

Quando o tempo vai bonança; 

Uns olhos cor de esperança, 

Uns olhos por que morri; 

Que ai de mim! 

Nem já sei qual fiquei sendo 

Depois que os vi! […] (P2). 

 

     

             Em (19), o eu lírico expressa, por meio da interjeição “Que ai de mim!”, sua tristeza e 

seu sofrimento depois de ter visto “uns olhos verdes, verdes”. Essa interjeição dirige a 

interpretação do leitor tanto para os versos anteriores quanto para os subsequentes. A 

interjeção “Que ai de mim!” orienta o leitor a compreender os versos anteriores como a 

apresentação das causas da tristeza e do sofrimento do eu lírico por ter visto “uns olhos 

verdes, verdes” e a compreender os versos subsequentes como efeito dessa visão. A 

encapsulação emotiva promovida pela interjeição “Que ai de mim!” ocorre, portanto, em duas 

direções: para trás e para frente.  

              Observe-se outra situação de encapsulação neste fragmento de texto: 

 

(20) Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 

Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 

 

Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 

[…] (P1). 
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Em (20), a interjeição “Ah!”, no início do texto poema de Cruz e Souza, não pode ser 

vista apenas como uma sílaba poética para contribuir, no plano formal, com a métrica rigorosa 

dos versos; deve ser vista como uma partícula que interfere, no plano discursivo, em toda a 

atmosfera emocional do texto. Essa interjeição Ah!, principalmente devido à posição em que 

se encontra, promove uma encapsulação emocional de toda a massa textual seguinte. A 

interjeição “Ah!”, nesse poema, é uma manifestação de lamento, de dor (sofrimento) ou de 

incredulidade em relação ao fato de não se aceitar que toda a alma esteja presa. A interjeição 

“Ah!” é uma marca de pressuposição entre o previsível e o imprevisível: não é de se esperar 

que toda alma esteja presa no cárcere das almas, o qual é, no texto, o corpo (previsibilidade) 

versus uma alma presa em busca da liberdade (imprevisibilidade).  

Neste poema, a marca da encapsulação encontra-se no título. Veja-se: 

 

(21) A(h!) caminho da escola 

 

                        Pela          estrada 

                  em po                eirada 

                tantas             idas… 

            tantas               vindas… 

          subindo            montes 

         rompendo           porteiras 

    atravesando             pontes 

colegas dividindo          sonhos 

começo                         de caminho. 

 

               Pelos          campos 

             frutas             doces 

                   e            azedinhas 

         fazem         parte 

           das         lembranças 

      remédio         para  

          muitas       dores 

   promesas  

                e           sabores 

   sinestesias          e metáforas 

              para        a poesia 

                             de  

                         amanhã. (P9). 
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Em (21), o eu lírico, ao recordar de suas idas à escola, mostra-se tomado por uma 

nostalgia, manifestada, sobretudo, por uma emoção evidenciada pela interjeição “Ah!”. As 

lembranças do caminho “a” escola fazem com que o eu lírico viva novamente um tempo de 

outrora. Tudo isso está, principalmente, concentrado e/ou sintetizado na e pela interjeição 

“Ah!”, por meio da qual o eu lírico presentifica, de modo vívido, suas lembranças. No jogo 

grafofonêmico entre o a preposição e o ah! interjeição, a escritora revela sua capacidade de 

expressar-se com expressividade. 

 

 

4.3 INTERJEIÇÕES COMO MARCAS DE ENVOLVIMENTO 

 

Como as interjeições são um fenômeno da linguagem dotado de expressividade bem 

marcada e de poder de vetorização e de encapsulação emocional e emotiva, pode-se dizer que 

elas são uma ferramenta da comunicação de intencionalidades valorativas. Para Vallverdú & 

Bobo (2003), as interjeições são suportes indicadores de atos ilocutórios expressivos. Essa 

questão não é pacífica: para alguns autores, não há muitos embates quanto a essa questão se as 

interjeições forem do grupo das impróprias, as quais carregam (certo) conteúdo proposicional; 

para outros autores, as interjeições deveriam ser consideradas uma modalidade ilocutória 

especial. Uma justificativa para esse caráter especial seria o fato de uma interjeição servir de 

suporte a vários atos de fala.  

Rodrigues (2003) analisa os fenômenos verbais de cortesia e suas regras. Na 

perspectiva do autor, as interjeições podem realizar e/ou acompanhar valores imperativos e 

constituir expressões de maior ou menor cortesia ou de descortesia. Para Rodrigues (2003), as 

interjeições desempenham uma importante função nas práticas discursivo-textuais e nas 

relações interpessoais corteses e descorteses.  
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Para Rodrigues (2003), as interjeições não lexicais podem ser corteses ou descorteses. 

Ao emitir uma interjeição não lexical, o falante estabelece com seu destinatário um vínculo de 

proximidade em virtude da conotação da interjeição emitida com o “grito” emocional, o que, 

segundo Rodrigues (2003), põe em evidência a face positiva do outro. Rodrigues (2003) 

exemplifica essa questão: pessoas próximas, conhecidas e amigas, em situação informais, ao 

recorrem a interjeições não lexicais, não estão sendo propriamente descorteses; já o contato 

entre pessoas menos próximas ou desconhecidas, a emissão de interjeições não lexicais são 

consideradas descorteses. As ideias de Rodrigues (2003) reforçam a tese de que as 

interjeições devam ser analisadas nas interações sociais. 

Observem-se estes fragmentos de textos: 

 

 

(22) Bravo, Lobão! VEJA abre as portas para um liberal se contrapor ao estilo de vida 

intelectual da esquerda que tanto faz mal à sociedade brasileira. (CL3). 

 
 

 

 

 

 

(23) Espero que a contadora Meire Poza tenha as provas que possam levar toda essa 

quadrilha direto para a cadeia. O Brasil e os brasileiros de bem não suportam mais 

tanta roubalheira e indiferença da Justiça. Chega! (CL7). 

 

 

 Em conformidade com Rodrigues (2003), as interjeições “Bravo” e “Chega! seriam, 

respectivamente, cortês e descortês. Em (22), a cortesia se justifica porque o autor valoriza, 

felicita e elogia aquele a quem se dirige, que é o cantor Lobão. Em (23), a descortesia se 

justifica porque o autor critica, reprova e censura aquele a quem se dirige, que, no caso, por 

um processo metonímico, são os corruptos.  

 Karahan (2003) faz uma análise discursiva da empatia em interações cotidianas. Para a 

autora, a empatia deve ser entendida como uma coconstrução emocional e só se torna 

observável por meio de comportamentos verbais, paraverbais e não-verbais dos interlocutores. 

Em sua análise, Karahan (2003) considera as interjeições como manifestações de empatia 
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altamente produtivas. Tanto de Rodrigues  (2003)  quanto de Karahan (2003) pode-se concluir 

que as interjeições só podem ser analisadas se se considerarem as relações sociais das quais os 

falantes da língua fazem parte e nas quais se expressam emocional e emotivamente.  

Karahan (2003) analisa várias ocorrências dialógicas da modalidade falada em que 

ocorrem interjeições. O fragmento de texto a seguir é transcrito de Karahan (2003, p. 264 - 

265) e não faz parte do corpus deste trabalho, por isso não está numerado. A análise 

subsequente à transcrição do fragmento de texto está respaldada em Karahan (2003).  

 

 

 

 

 

[No aeroporto] 

 
[...] 

L1: QUEM estava lá/[o Reinaldo 

L2:                             [o Reinaldo, não creio, fazendo o quê/ te esperando/= 

L1: =não, na fila para pegar o MESmo vôo 

L2: não acredito 

L1: (nome de cidade partida) (nome de cidade de destino) vôo (empresa aérea) 

domingo de noite 

L2: nossa que coincidência e emoção vocês, viajerem juntos 

L1: peraí, você não tá entendendo 

L2: ele tava com a outra= 

L1: = casados= 

L2: =AAAAAAH 

L1: eles tinham se casado no sábado= 

L2: =OOOOOOOH 

L1: estavam indo para (cidade) para pegar o vôo para (destino) de lua de mel= 

L2: ahhhhhh não não não pelo amor de Deus, coita:da de você, que horror 

L1: é:: 

L2: essa história é mu::ito trágica mesmo 

L1: mu::ito, tive que passar pelo corredozinho do avião e pedir LICEnça pro 

casalzinho 

L2: no::ssa que sofrimento 

L1: sofrimento eu sofri mu::Ito (.) porque eu gostava dele (.) quer mais/ 

L2: não eu não agüento mais [...] 

 
 

Para Karahan (2003), L1 cria uma atmosfera de suspense para captar a atenção de L2. 

Envolvendo L2 na troca comunicativa, L1 compartilha sua intencionalidade, seus valores e 

suas emoções. A criação de detalhes e de cenas por L1 é, segundo Karahan, uma estratégia de 

envolvimento sem objetivo informacional. L2 utiliza-se de interjeições, principalmente, para 
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demonstrar sua participação ativa e empática na construção da narrativa de L1. Em virtude de 

suas manifestações interjetivas, L2, por meio da empatia demonstrada a L1, torna-se uma 

coconstrutora da emoção da locutora. Para Karahan (2003), o ouvinte empático, como o é L2, 

é menos ativo e mais receptivo.  

Caixeta (2005) defende a ideia de que, por meio de algumas manifestações 

interjetivas, o falante solidariza-se com seu interlocutor ou leitor. O fragmento de texto a 

seguir, que não faz parte do corpus do presente estudo, por isso não está numerado, é 

analisado por Caixeta (2005). 

 

 

 

 

 

 Doc.1. a feira de amos::tra... o senhor freqüentava lá... a FEIra?... 

Inf. a gente olhava... cê vê uma vez... não qué vê duas ou três... que tinha muita 

pedra... muita coisa assim... ((virando-se para a Doc.2) -- --“tá cansada”? -- -- 

Doc.2. não 

Inf. coiTAda::.. 

Doc.1 ali funcionava também um auditório... não tinha?... lá na Feira de Amostra... no 

mesmo prédio... 

Inf. não...num me lembro disso não...  

 

 
 

Nesse fragmento de texto — dois documentadores e um informante —, o Inf., por 

meio da emissão “coiTAda::”, não só revela sua comiseração em tom interjetivo, mas também  

mostra-se solidário com o Doc. 2. Nesse fragmento de texto, o princípio de solidariedade 

emerge das circunstâncias presentes, rallentando o fluxo conversacional. A busca desse 

princípio de solidariedade também se verifica no fragmento de texto a seguir, que é do corpus 

deste trabalho. Atente-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(24) Doc. qual é a comida característica que você conhece? 

Inf. DE experiên::cia:: acho que praticamente nenhuma viu? a não... exprimentei uma 

vez -- ai como é que chama aquele negócio que é feito com quiabo? --... aça/ 

acarajé?... não acarajé é bolinho... acarajé eu experimentei uma vez::... para o meu 

gosto não foi lá uma grande coisa não mas:: dá pra comer né?... ahn::... -- é um 

negócio que é feito com quiabo meu Deus do céu como é que chama? --... não lembro 

o nome do 

Doc. uhn uhn 

Inf. do tal do prato… e NÃO gostei... [...] (CE25). 
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Em (24), por meio da interjeição “meu Deus do céu”, o Inf. envolve o Doc. numa 

atmosfera emocional para resguardar-se de uma imagem de pessoa esquecida. Nesse sentido, 

as interjeições desempenham papéis sociais — elas contribuem com o andamento do fluxo 

conversacional, alimentando o diálogo e preservando a face dos envolvidos. Tanto nesse 

fragmento de texto em (24) quanto no analisado por Caixeta (2005), nota-se que os emissores 

das interjeições se envolvem emocionalmente com o assunto, com seus interlocutores, com a 

situação e com eles mesmos numa quase comiseração de si mesmos; o envolvimento com 

todos esses pontos ou com partes deles é que gera uma imagem qualitativa
34

 do falante 

quando da emissão de interjeições. Essa imagem é cortês ou descortês, empática ou não. Veja-

se este outro exemplo: 

 

(25) Doc. se fosse passar um filme para crianças que tipo de filme a senhora acha que 

deveria ser passado? 

Inf. um:: tipo de filme como O Mágico de Oz que todo mundo achou MAravilhoso 

parece que está voltando agora... ah::... que::... qual outro filme que... que o público 

infantil achou e gostou... aquele filme dos cachorrinhos como é o nome?... dos dois 

cachorrinhos... NOssa a criançada adorou aquele filme... eu tenho uma memória... sei 

lá eu acho que filme desenhos animados... é que a criançada assiste tanto desenho na 

televisão né? (CE19). 

 
 

Em (25), a manifestação interjectiva “NOssa” antecipa uma possível justificativa para 

o fato de o Inf. ter-se esquecido do nome do filme sobre o qual vinha discorrendo. No entanto, 

a reação emocional “NOssa” contribui para apagar a imagem de “pessoa esquecida” para 

abrir, com ênfase e/ou expressividade, o fato de que “a criançada adorou o filme”. A 

manifestação interjeitva “NOssa”, além de criar uma imagem qualitativa do falante, funciona, 

mesmo que inconscientemente, como estratégia argumentativa — é preferível a emoção 

(aparentemente) súbita de que a criançada tenha gostado do filme a dizer o nome do filme, 

aliás esquecido. A interjeição “NOssa” exerceria uma possível desculpa do Inf. para o seu 

                                                           
34

 A expressão “imagem qualitativa” é utilizada por Gonçalves (2002) em suas análises das 

interjeições do português de Portugal. 



149 
 

 
 

esquecimento. O Doc., em virtude da imagem qualitativa decorrente da emissão de “NOssa”, 

poderá desconsiderar o esquecimento do Inf., solidarizando-se com ele e salvaguardando sua 

imagem de “bom ouvinte”.  

As considerações de Rodrigues (2003), de Karahan (2003) e Caixeta (2005), vistas 

resumidamente na análise dos fragmentos anteriores, permitem concluir que as manifestações 

interjetivas performatizam atos sociais de interação. Para Pilkington (1992, apud 

VALLVERDÚ & BOBO, 2003), a repetição e as interjeições geram efeitos poéticos. As 

análises dos fragmentos para mostrar que as interjeições são um fenômeno da linguagem, um 

suporte de expressividade e um suporte de envolvimento pela performatização de atos sociais 

permitem dizer que elas são manifestações prenhes de poeticidade. Essa poeticidade colore, 

emocional ou emotivamente, o ambiente textual ou situacional em que elas são proferidas. 

Pode-se dizer, portanto, que o falante interjetivo é um falante poético!  

 

4.4 INTERJEIÇÕES COMO UNIDADES DE INFORMAÇÃO 

 

Neste trabalho, o enunciado interjetivo é a unidade de análise. Essa eleição abarca não 

só o enunciado em si mesmo, mas também sua integração no texto. O enunciado, em 

conformidade com Bakhtin (2010), é uma unidade da comunicação, o que envolve, portanto, 

intenções pragmáticas dos falantes. Assim, para as análises empreendidas neste estudo, é 

necessário relacionar o enunciado com a situação sociocomunicativa, o assunto e os falantes. 

 Caixeta (2005) vê nas manifestações interjetivas uma autonomia comunicativa. Isso 

significa dizer que elas sejam capazes de constituir, nos moldes de Bakhtin (2010), um 

enunciado. Muitos estudos empreendidos ao longo do tempo apontam as interjeições como 

equivalentes de frases. Subjaz a esse modo de perceber as manifestações interjetivas a ideia de 

que elas trazem em si mesmas uma significação própria, inserida no fluxo conversacional, 
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portanto, de valor pragmático. As manifestações interjetivas seriam desgarradas 

sintaticamente, mas não discursivamente.  

Para considerar as interjeições como porção de uma relação retórica do tipo núcleo-

satélite, no papel de satélite, é necessário que sejam capazes de, por si mesmas, comporem 

uma unidade de informação. Nas análises deste estudo, as manifestações interjetivas são 

consideradas unidades de informação ou jatos de língua(gem) dotados de autonomia 

comunicativa. Essas mesmas unidades de informação correspondem a uma porção de texto 

que se relaciona a outras porções, promovendo a progressão e a articulação textual. A 

decomposição
35

 em unidades de informação foi demonstrada por Caixeta (2005).  

A proposta de decomposição do fragmento de texto a seguir é transcrita de Caixeta 

(2005). A parte sublinhada é que está decomposta em unidades de informação. Como o 

fragmento de texto é transcrito de Caixeta (2005), não está numerado e não faze parte do 

corpus deste trabalho. A ideia de que as manifestações interjetivas têm, ao contrário dos 

marcadores discursivos, autonomia comunicativa, o que lhes garante a constituição de uma 

unidade discursiva e assim capazes de gerar, por si mesmas, enunciados interjetivos, vem 

apresentada também por meio da decomposição do fragmento de texto a seguir. Observe-se: 

 

 Doc.1. o senhor acha que a cidade era mais bonita nesse tempo... a cidade fisicamente 

falando?... 

Inf. não... ela era uma cidade suave né?... suave... cheia de... de flor... (...) era melhó... 

quer dizer... eu achava... agora... tá limpa... agora tem um jardim... muita flor bonita... 

mas tudo pequeninho... pareceno cemitério do Colina... que é tudo desse tamanho na 

Colina... não tem tem aqueles trem não::... ô cemitério triste gente... não sei se ocês 

conhece Bonfim... Nossa Senho::ra... cê vai lá... um dia eu fui lá... aqueles Jesus ó... 

NOSsa... tomei um ME::do... eu sozinho naquela sepultura... aqueles santo... uns 

carregando uma cruz... tudo de mámore preto...  

 

 
 

 

                                                           
35

 A decomposição em unidades de informação não é pacífica. Castilho (1998) alerta para o fato de 

que a noção de unidade comunicativa é problemática, não categórica e não pode ser assimilada às 

unidades do sistema gramatical e fonológico. 
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             Tem-se esta proposta de decomposição: 

 
 

QUADRO 12: Segmentação em unidades de informação de fragmento de texto  
 

 

MARGEM 

ESQUERDA 
 

UNIDADES DE INFORMAÇÃO  
MARGEM 

DIREITA 

(A) (1) não... ela era uma cidade suave...... né?... 

 (2) suave... cheia de... de flor (...) era melhó...  

quer dizer (3) ... eu achava...  

(B) agora (4) ... tá limpa  

agora (5) tem um jardim... muita flor bonita  

 (6) ...mas tudo pequeninho... pareceno cemitério do Colina...  

 (7) que é tudo desse tamanho na Colina  

 (8) ... não tem tem aqueles trem não::...  

 (9) ô cemitério triste  gente... 

(C)  (10) não sei se ocês conhece Bonfim  

(D)  (11) Nossa Senho::ra...  

(E)  (12) cê vai lá......  

 (13) um dia eu fui lá... aqueles Jesus ó...  

(F)  (14) NOSsa  

(G)  (15) tomei um ME::do...   

 
(16) eu sozinho naquela sepultura... aqueles santo... uns 

carregando uma cruz... tudo de mámore preto... 
 

 

Esse fragmento de texto é composto de dois turnos: entrevistador + informante. A 

parte sublinhada é composta de 16 unidades de informação. No fragmento, o informante emite 

sua opinião sobre a cidade de Belo Horizonte e, de modo particular, sobre o cemitério do 

Colina. No subtópico (A), nota-se sua impressão acerca da cidade de há anos; em (B), a 

comparação da cidade com o cemitério do Colina; em (C), a interlocução com o 

documentador; em (E), a visita ao cemitério; em (G), o medo de se encontrar no cemitério. 

Em (D), há a presentificação vívida no que se refere ao cemitério; em (F), ratifica-se a 

impressão acerca do cemitério. Sobre a unidade 9, nota-se uma descrição pessoal do 
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cemitério, e não uma emoção presentificada. Em (D) e em (F), comunica-se o “estado” do 

falante, que é a expressão, e, simultaneamente, comunica-se a emoção vívida, envolvente, que 

é, pelo modo apresentado, a expressividade. 

Há, no corpus deste trabalho, turnos formados apenas por emissão de interjeição. O 

fragmento a seguir ilustra essa questão. Veja-se: 

 

(26) L1: e:: as moças (quer dizer::)... havia muito mais::... diFIculda::de de um ra// rapaz 

(era) diFIcilmente um rapaz saía com um moça... era muito difícil... a não ser quando 

havia muita intimidade... os namorados geralmente namoravam::... (  ) de lon::ge de 

esquina 

L2:      [na janela 

L1: de janela 

Doc. NO::ssa 

L1:        [e conversazinha 

L2:        [tinha hora para namorar e fechar a janela (CE9) 

 

 

 

Nas análises deste trabalho, a noção de turno empregada refere-se a “qualquer tipo de 

intervenção dos interlocutores (participantes do diálogo), de qualquer extensão” 

(GALEMBECK, 2001, p. 60). Para esse autor, as intervenções podem ter valor referencial ou 

informativo, as quais desenvolvem o assunto tratado no fragmento conversacional, e podem 

ser breves, as quais assinalam o fato de que o falante está acompanhando a fala de seu 

interlocutor, por isso, não possuem valor referencial.  

Em (26), o turno sublinhado, constituído de “NO::ssa”, é uma intervenção breve ou 

um turno inserido e desempenha uma função interacional, acompanhando, alimentando o 

assunto tratado. Os turnos interjetivos, como esse formado por “NO::ssa”, são autônomos 

comunicativamente (expressam o “estado” em que se encontra o falante: são expressivos por 

presentificarem as emoções do falante e demonstram o envolvimento dele no 

desenvolvimento do assunto). É nesse sentido, mais uma vez, que as manifestações 

interjetivas são enunciados interjetivos. 
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O texto a seguir pertence à modalidade escrita. Para demonstração, faz-se a sua 

decomposição em unidades de informação.  

 

(27)           Durante a semana li textos de vários jornalistas criticando, como não poderia 

deixar de ser, a parada secreta da presidente e de sua ridícula comitiva em Lisboa. 

Mas nenhum com a inteligência e o fino humor de Roberto Pompeu Toledo. Hilário! 

(CL11). 

 

 

1. durante a semana li textos de vários jornalistas  

2. criticando a parada secreta da presidente e de sua ridícula comitiva em Lisboa 

3. como não poderia deixar de ser 

4. mas nenhum com a inteligência e o fino humor de Roberto Pompeu Toledo 

5. hilário 

 

Na unidade de informação 1, o autor localiza no tempo sua ação: ler textos de vários 

jornalistas. Em 2, o autor apresenta uma restrição ao conjunto de textos possíveis de leitura: o 

jornalista leu apenas os que criticavam a parada da presidente e de sua comitiva em Lisboa. 

Em 3, o autor apresenta uma justificativa ao fato de que não se poderia pensar que os 

jornalistas deixassem de criticar a parada secreta da presidente e de sua comitiva em Lisboa. 

Em 5, o autor apresenta uma ressalva para destacar que, de todos os textos lidos por ele, 

nenhum se compara com o de Roberto Pompeu Toledo. Em 5, o autor emite a interjeição 

“Hilário!”, que é uma reação emotiva valorativa do texto de Roberto Pompeu Toledo. A 

manifestação interjetiva é, portanto, um enunciado interjetivo. 

Muitos escritores recorrem ao enunciado interjetivo para produzirem efeitos poéticos. 

A poeticidade construída por meio do enunciado interjetivo sinaliza uma característica 

bastante peculiar das interjeições: o poder de síntese, ou de descrições emotivas e emocionais, 



154 
 

 
 

ou de intenções argumentativas, por exemplo. O texto de João Paulo Paes (1986), a seguir, 

exemplifica essas considerações: 

 

(28) Canção do exílio facilitada 

 

Lá? 

ah! 

sabiá... 

papá... 

maná... 

sofá... 

sinhá... 

 

cá? 

bah! (P8). 

 

 

 

Excetuando-se o título, o texto de Paes é composto de 9 unidades de informação que 

coincidem com as delimitações impostas pelas marcas gráficas de pontuação que geram 

pausas entoacionais. As manifestações interjetivas “ah!” e “bah!” não se enquadram na 

equação palavra → mundo. Essas duas interjeições são responsáveis pela emissão de uma 

coloração emocional a todo o poema. A primeira — “ah!” — introduz, com saudosismo e 

satisfação, a resposta à pergunta feita por meio do advérbio “Lá?”. Já a segunda — “bah!” — 

é, por si mesma, a resposta à outra pergunta feita por meio do advérbio “cá?”. No Brasil, 

haveria “coisas boas” — pressupostas pelo “ah!”;  por meio do “bah!”, o eu lírico demonstra 

sua insatisfação e sua ironia em relação ao lugar onde se encontra, que seria na Europa. As 

manifestações interjetivas “ah!” e “bah!” são utilizadas pelo poeta para contrapor dois 

cenários distintos: o Brasil e a Europa.  

Para essa leitura das manifestações interjetivas “ah!” e “bah!”, deve-se considerar o 

conhecimento da proposta filosófica e artística do Romantismo e do Modernismo, numa visão 

ampla, e o do caráter intertextual entre o texto Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, e o 

Canção do exílio facilitada, de Paes, numa visão particular. Sem esse conhecimento, não se 
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perceberia que as manifestações interjetivas “ah!” e “bah!” exercem no texto uma importância 

fundamental: estabelecer a coerência entre as partes que o compõem e a coerência ideológica 

que justificaria a escrita do texto de Paes em relação à escrita do texto de Dias. As 

manifestações interjetivas de Paes são, portanto, enunciados interjetivos que promovem uma 

coerência tentacular, radiando, por um lado, um tom de saudosismo e satisfação e, por outro, 

um tom de insatisfação e ironia por todo o poema. 

Há situações em que as manifestações interjetivas são objeto do dizer; por isso, 

encontram-se integradas sintaticamente. Nesse sentido, perdem o caráter de enunciado 

interjetivo e passam a exercer funções sintáticas. O texto a seguir ilustra essa questão. 

 

(29) Espírito das línguas 

 

A propósito de músicos, ginastas, coreógrafos 

digo na minha língua: 

PUXA VIDA! VAI SER ARTISTA ASSIM NO 

INFERNO! 

É português como se fora russo. 

Descuidada de que me entendam ou não, 

falo as palavras, 

para mim também e primeiro, 

incompreensíveis. 

As artes falam humanês, 

também as caras dos homens 

escrevem o mesmo código. 

O que é PUXA VIDA 

VAI SER ARTISTA ASSIM NO INFERNO? 

Só expressam as línguas nas clareiras 

que o choque de uma palavra abre na outra. 

Na Bulgária, certamente traduz-se PUXA VIDA 

por: BERIMBAU! FILIGRANAS DE RENDA! 

Compreender o que se fala 

é esbarrar na sem-caráter, 

inominável, corisca poesia. (P6). 

 

 

 Nesse poema, a autora Adélia Prado poetiza acerca do “espírito das línguas”. Para 

o seu propósito poético, recorre ao emprego de interjeição. O objeto da discussão poética é a 
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porção textual puxa vida vai ser artista assim no inferno. A primeira ocorrência de “puxa 

vida” encabeça uma porção textual que é um complemento do verbo “dizer”. A segunda 

ocorrência de “puxa vida” faz parte da pergunta para a qual o eu lírico busca uma resposta. A 

terceira ocorrência de “puxa vida” é completo do verbo “traduzir”. A primeira ocorrência, em 

virtude do caráter exclamativo, aproxima-se mais de uma interjeição; no entanto, prevalece a 

intenção da autora, que é a de discutir o poder de significar das línguas. Para a construção de 

seu fazer poético, a autora recorre à interjeição “Puxa vida!”; se se considerarem as 

manifestações interjetivas como marcas culturais, é provável que não sejam traduzidas de uma 

língua para outra como são traduzidos os substantivos e os verbos, por exemplo. Para 

demonstrar o “espírito das línguas”, a autora discute, poeticamente, uma manifestação 

interjetiva. 

 Verifica-se, também, tal situação — interjeição integrada sintaticamente — nestes 

dois fragmentos de texto: 

 

(30)           Vamos falar de homem para homem, prezado leitor. Quem nunca passou pela 

experiência de estar a sós com a mulher desejada, ardente, em ambiente acolhedor, e 

fracassar?  

          Se nas condições mais favoráveis a impotência pode nos surpreender, imaginar 

que alguém consiga manter ereção enquanto agarra uma mulher desesperada, que 

grita, chora, tenta fugir e pede pelo amor de Deus para não ser violentada, está além 

da compreensão masculina.  

         Homem nenhum tem direito de atacar uma mulher, sob nenhum pretexto. Nem 

que ela esteja nua, num banco de jardim. Sexo não consentido é uma brutalidade 

criminosa que precisa ser punida com rigor. (AO4). 

 

 

(31) O que o homem faz é desinventar o mundo, criá-lo às avessas, o deusinho gabiru: 

pica, separa, corta, depois ajunta de novo e fala ooooooh! (R12). 

 

 

 Em (30) e (31), as “manifestações interjetivas” exercem funções sintáticas: 

completam verbos transitivos diretos. Em (30), o caráter de inserção emocional presentificada 

não se verifica. Já em (31), é verificado o prolongamento da vogal; no entanto, a 
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expressividade vívida é menos marcada, uma vez que a manifestação “ooooooh!” é uma fala 

reportada.  

 As manifestações interjetivas integradas sintaticamente perdem o impacto da  

inserção emocional; dessa maneira, não formam enunciados interjetivos por si mesmas. A 

fenomenalidade interjetiva, em situações como essa, reduz-se a alguns poucos traços — ou a 

nenhum. 

 

4.5 INTERJEIÇÕES COMO SATÉLITES DE RELAÇÕES RETÓRICAS 

 

Conforme se viu, a interjeição, por si só, nas trocas comunicacionais, é capaz de 

constituir um enunciado, chamado, neste estudo, de enunciado interjetivo. Como se pretende 

analisar as interjeições do ponto de vista de sua integração num texto, seja da modalidade 

escrita, seja da modalidade falada, para, desse modo, identificar as condições e/ou as 

restrições para a existência de uma relação retórica do e no campo emocional, é necessário 

discorrer sobre qual o papel delas numa relação retórica: núcleo ou satélite. 

Na RST, como já foi dito, há dois tipos de relações: as do tipo multinuclear e as do 

tipo núcleo-satélite. As manifestações interjetivas, para que a elas seja atribuída uma 

interpretação, subordinam-se sempre a uma situação sociocomunicativa. Sem essa condição, 

não seriam capazes de se constituírem como unidades autônomas nas trocas comunicacionais 

— unidades estas de valor emocional ou emotivo. A ser assim, elas pertenceriam, de modo 

geral, às relações do tipo núcleo – satélite, em que uma porção de texto é ancilar a outra.  

 A questão de as manifestações interjetivas constituírem satélite de uma relação 

retórica não é  simples. A interjeição que abre o poema Cárcere das almas, de Cruz e Souza, é 

ilustrativa dessa problematização.  

 



158 
 

 
 

(32) Cárcere das almas 

 

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 

Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 

 

Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo o Espaço da Pureza. 

 

Ó almas presas, mudas e fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas, 

Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 

 

Nesses silêncios solitários, graves, 

que chaveiro do Céu possui as chaves 

para abrir-vos as portas do Mistério?! (P1). 

 

 

 Para demonstração, considerando-se o nível macroestrutural, divide-se o texto em duas 

porções: uma formada pela interjeição “Ah!” e outra pelo restante do poema. As duas 

possibilidades podem ser assim esquematizadas:  

 

ESQUEMA 4: Relação núcleo-satélite interjetivo em Cárcere das almas 1 

 

 

 

ESQUEMA 5: Relação núcleo-satélite interjetivo em Cárcere das almas 2 
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 O Esquema 4 mostra a interjeição “Ah!” como núcleo e o restante do poema como 

satélite. Justifica essa opção de análise se se considerar a situação sociocomunicativa: a 

Escola Simbolista caracteriza-se pelo subjetivismo e pelo pessimismo, entre outros pontos; o 

estilo do poeta Cruz e Souza é marcado pela dor de existir. Com base nessas informações de 

natureza ampla, pode-se argumentar que a porção denominada “restante do poema” oferece os 

argumentos para a manifestação de “Ah!”, que sintetiza a visão do eu lírico acerca da prisão 

da alma no corpo.  

No entanto, não há como resumir o poema referindo-se ao “Ah!” como o foco das 

intenções de Cruz e Sousa. Um resumo do texto envolve a questão da prisão da alma num 

cárcere, que é o corpo, e o questionamento do eu lírico acerca da possibilidade de se abrir o 

cárcere para que a alma se liberte — a ausência de manifestações interjetivas num resumo é 

um critério a ser adotado para considerá-las como satélite de uma relação retórica. A ser 

assim, o Esquema 5 é o apropriado para este trabalho, uma vez que a porção “restante do 

poema” traz essas informações; portanto, é o núcleo. O “Ah!” é uma porção subsidiária a todo 

o texto: antecipa, por meio de uma vetorização, o tom subjetivo e a visão (quase) pessimista e 

questionadora do eu lírico e fornece uma coloração emocional que é radiada para todo o texto. 

Nesse poema, o “Ah!” é um encapsulador de elevado grau de expressividade emocional.  

Devido à criatividade dos falantes em situações tanto da escrita quanto da oralidade, a 

demarcação do satélite interjetivo não é tarefa fácil. Isso porque uma manifestação interjetiva, 

como já se viu, é desencadeada por fatores externos (da realidade) ou por fatores internos (do 

próprio falante, mas que, por sua vez, sofre influências da realidade factual). Se há o 

desencadeamento, as manifestações interjetivas podem referir-se, no texto, a algo anterior 

(fator desencadeador) e, ao mesmo tempo, introduzir os efeitos dessa causa. Em algumas 

situações, as manifestações interjetivas, por não estarem agarradas sintaticamente, podem ser 

cambiáveis. Nesse sentido, o satélite interjetivo não apresenta uma órbita definida; apesar 
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disso, sua coloração emocional ou emotiva é radiada ao núcleo ou a todo o texto. Para ilustrar, 

apresenta-se este fragmento: 

 

(33) UFA! Finalmente alguém do meio publicitário ou do farmacêutico percebeu a pouca 

funcionalidade do uso das expressões “A persistirem os sintomas...” / “Ao persistirem 

os sintomas...”, ainda presentes em quase todas as peças publicitárias de 

medicamentos. (CJ6). 

 

 

   

O autor desse fragmento de texto em (33) optou pela inserção da interjeição “UFA!” 

no início, mas é sabido que ela é uma reação ao fato de alguém do meio publicitário ou 

farmacêutico ter percebido a pouca funcionalidade do uso das expressões "A persistirem os 

sintomas..." / "Ao persistirem os sintomas...", ainda presentes em quase todas as peças 

publicitárias de medicamentos.” O esquema arbóreo é o seguinte: 

 

ESQUEMA 6: Relação núcleo-satélite interjetivo UFA! 

 

 
 

Se se mudar a posição do “UFA!” para o fim do fragmento, ter-se-ia o seguinte 

esquema: 
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ESQUEMA 7: Relação núcleo-satélite interjetivo UFA! 2 

 

 

 

 O que se quer demonstrar com os Esquemas 6 e 7 é que algumas interjeições possuem, 

em muitos casos, caráter cambiante. Em qualquer posição, no início, no meio ou no fim da 

porção a que se refere, geram o mesmo efeito emocional ou emotivo. O leitor do texto vê na 

manifestação interjetiva “UFA!” o posicionamento vívido e presentificado do autor. Essa 

manifestação interjetiva é um enunciado interjetivo com a função de subsidiar 

emocionalmente, como satélite, a porção nuclear. Num eventual resumo do texto, essa 

manifestação interjetiva, mesmo que forneça ao texto uma atmosfera de coloração emocional 

vívida e presentificada, não apareceria como informação necessária. 

 Num texto de natureza argumentativa, o satélite interjetivo fornece ao leitor ou ao 

ouvinte indícios de como o autor do texto se posiciona em relação ao que escreve ou diz.  Na 

situação a seguir, nota-se a posição da autora em relação aos defensores da não redução da 

maioridade penal. Veja-se: 
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(34) Todo mundo sabe que é urgente e essencial reduzir para menos de 18 anos a idade em 

que se pode prender, julgar, condenar um assassino feroz, reincidente, cruel e 

confesso. Mas aí vem quem defenda, quem tenha pena, ah! os direitos humanos, ah! 

são crianças. São assassinos apavorantes: torturam e matam com frieza de animais, 

tantas vezes, e vão para a reeducação ou a ressocialização certamente achando graça: 

logo, logo estarão de volta. Basta ver os casos em que, checando-se a ficha do 

“menino”, ele é reincidente contumaz. (AO2). 

 

 

        

 Em (34), embora todo o fragmento de texto seja uma opinião, as duas manifestações 

de “ah!” intensificam o posicionamento da autora acerca de sua tese: é necessária a redução 

da maioridade penal. Esquematizando a porção sublinhada, tem-se: 

 

ESQUEMA 8: Relação núcleo-satélite interjetivo ah!... ah!  

 

 

 

 Ao instaurar em seu texto as duas ocorrências de “ah!”, a autora mostra, num grau 

elevado, sua ironia em relação ao que pregam os direitos humanos e em relação ao que sejam 

crianças. Para a autora, assassinos menores de 18 anos não são crianças; portanto, devem ser 
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punidos. Não haveria, para autora, justificativas para não puni-las. Por meio do Esquema 6, 

fica mais evidente que as duas ocorrências da interjeição “ah!”, além de darem um coloração 

emocional aos argumentos, marcam a pressuposição de que os defensores dos direitos 

humanos tentam justificar as atitudes dos jovens infratores por meio da idade, inocentando-os 

da responsabilidade de atos infratores. A autora é contra isso; para a defesa de seu 

posicionamento, mostra-se irônica e jocosa por meio das ocorrências da interjeição “ah!”. Os 

satélites interjetivos, nesse texto de opinião, subsidiam a montagem da argumentação. Há uma 

dramaticidade no texto instaurada pela interjeição “ah!”; a autora considera plausível que seus 

leitores captem os efeitos disso.   

 Para textos dialogais, em que há alternância de turnos, em que um deles seja 

constituído por uma manifestação interjetiva, a montagem do esquema arbóreo pelo RSTTool 

irá depender das opções do analista. Para alguns textos do corpus que se enquadram nessa 

situação, opta-se por uma análise entre porções maiores, que formam o núcleo, e porções 

menores, que formam o satélite interjectivo, quando da constituição de um turno por um 

enunciado interjetivo. Assim:  

 

(35) L1: e:: as moças (quer dizer::)... havia muito mais::... diFIculda::de de um ra// rapaz 

(era) diFIcilmente um rapaz saía com um moça... era muito difícil... a não ser quando 

havia muita intimidade... os namorados geralmente namoravam::... (  ) de lon::ge de 

esquina 

L2:      [na janela 

L1: de janela 

Doc. NO::ssa 

L1:        [e conversazinha 

L2:        [tinha hora para namorar e fechar a janela (CE9). 

 

 Esquematizando-se a porção sublinhada, tem-se: 
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ESQUEMA 9: Relação núcleo-satélite interjetivo No::ssa  

 

  

Essa opção decorre do fato de que o enunciado proferido pelo Doc. advém de toda a 

porção anterior. O Doc. mostra, por meio da manifestação interjetiva “NO::ssa”, surpresa ou 

incredulidade em relação à narrativa dos informantes; é uma reação emocional que explicita o 

seu (auto)envolvimento não só com a construção do diálogo (assunto), mas também com o 

informante.  

Quando o enunciado interjetivo nos textos dialogais encontrar-se no meio de uma fala, 

opta-se pela decomposição apenas dessa fala. Para ilustrar, apresenta-se este fragmento de 

texto: 

 

(36) Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, 

recalcava os soluços; explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, perdia-se 

tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os nomes mais doces da 

nossa intimidade; mostrei-lhe o perigo; o terror apaziguou-a.  

— Não posso, disse ela daí a alguns instantes; não deixo meu filho; se o levar, 

estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso; mate-me você, se o 

quiser, ou deixe-me morrer... Ah! meu Deus! meu Deus! (R7). 
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Tem-se o seguinte esquema da porção sublinhada: 

ESQUEMA 10: Relação núcleo-satélite interjetivo Ah! meu Deus! meu Deus!  

 

 

Como se vê, a reação emocional súbita de Virgília decorre, principalmente, depois 

dessa porção nuclear, em que ela fala de sua dor se ficar longe do filho. A sequência 

interjetiva “Ah! meu Deus, meu Deus!” colore emocional a porção nuclear; no entanto, 

dependendo da posição do analista, pode-se considerar que essa sequência interjetiva advém 

de todo a narrativa anterior à porção sublinhada.  

As considerações feitas acerca das manifestações interjetivas como fenômeno da 

linguagem, como suportes de expressividade, como marcas de envolvimento, como unidades 

de informação e como satélites de uma relação retórica do tipo núcleo-satélite sinalizam 

alguns aspectos que podem subsidiar as análises para a identificação das condições e/ou 

restrições para a existência da relação retórica de interjeição. Após essa “preparação” advinda 

dessas considerações, passa-se ao Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 5 

 

OBA! RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO 

 

Neste capítulo, são apresentadas as condições e/ou restrições para a existência da 

relação retórica de interjeição. Em função da diversidade de usos interjetivos, a relação 

retórica de interjeição apresenta subtipos. Portanto, neste capítulo, são apresentadas também 

as condições e/ou restrições para a existência de relações retóricas interjetivas emocionais, 

cognitivas, volitivas, persuasivas e formulaicas. Para alcançar tal objetivo, a definição de uma 

relação retórica de interjeição e de seus subtipos, são apresentadas análises de ocorrências 

interjetivas com base no quadro operacional para identificação das condições e/ou restrições 

e dos argumentos de plausabilidade para a definição da relação retórica de interjeição, 

proposto no Capítulo 3. 

 

5.1 RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO (RRI) E SEUS SUBTIPOS 

 

 A variedade de trocas comunicacionais requer do falante criatividade no uso da 

língua(gem) para obter, pragmaticamente, suas intenções, sejam elas de natureza intelectiva, 

sejam elas de natureza emocional ou emotiva. Nestas últimas, pode-se dizer que não há um 

falante que produz interjeições, mas um falante interjetivo que demonstra, de modo vívido e 

presentificado, suas emoções. A ser assim, pode recorrer a itens lexicalizados, não 

lexicalizados ou a extensas unidades linguísticas para mostrar-se interjetivo.  

 Como tanto na oralidade quanto na escrita há situações formais e informais, pode-se 

dizer que há uma diversidade de interjeições. Caixeta (2005), como já foi mencionado, 

defende a ideia de um continuum de interjeições, das [+] prototípicas às [-] prototípicas. Com 
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base em Caixeta (2005), deve-se, portanto, considerar que há uma diversidade de funções 

interjetivas: por meio de algumas, o falante mostra-se envolvido com a situação 

sociocomunicativa, com o assunto, com o interlocutor ou com ele mesmo. 

O que as várias manifestações interjetivas têm em comum e o que as diferencia, do 

ponto de vista de suas funções nas trocas comunicacionais? Responder à primeira parte da 

pergunta significa apresentar as condições e/ou restrições para que se considere uma 

manifestação interjetiva como uma porção de texto que, na sua relação com outra porção, seja 

capaz de contribuir com a emergência de uma relação retórica genérica do e no campo das 

emoções. Responder à segunda parte da pergunta significa apresentar uma ou outra condição 

e/ou restrição capaz de particularizar os subtipos da relação retórica de interjeição. 

Neste capítulo, em todas as análises, as manifestações interjetivas são consideradas 

enunciados interjetivos que exercem o papel de satélite de uma relação retórica do tipo 

núcleo-satélite. Desse modo, a montagem dos esquemas arbóreos para cada análise é 

desnecessária; a montagem só se faz presente quando da particularidade de alguma ocorrência 

interjetiva. Além disso, como se verá, são descritos, nos quadros operacionais, os núcleos e os 

satélites, o que reforça a não obrigatoriedade de elaboração dos esquemas arbóreos. Para 

finalizar essa ressalva, demonstra-se o protótipo dos esquemas arbóreos que subjazem as 

análises a seguir. 

 

 

ESQUEMA 11: Protótipo de esquema subjacente às análises 1 
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Ou: 

ESQUEMA 12: Protótipo de esquema subjacente às análises 2 
 

 

 

5.1.1 RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO EMOCIONAL (RRIE ) 

 

Soma-se às contribuições de Wierzbicka (1991), Rebello (2002), Caixeta (2005) e 

demais autores citados nos capítulos anteriores esta definição de Ferreira (1986, p. 635): 

“emoção. [Do fr. émotion.] S. f. 1. Ato de mover (moralmente). 2. Abalo moral, comoção. 3. 

Psicol. Reação intensa e breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha 

dum estado afetivo de conotação penosa ou agradável.” O componente que subjaz às 

interjeições emocionais é Eu sinto algo. 

Veja-se este fragmento de texto para análise: 

 

(37) L1: e:: as moças (quer dizer::)... havia muito mais::... diFIculda::de de um ra// rapaz 

(era) diFIcilmente um rapaz saía com um moça... era muito difícil... a não ser quando 

havia muita intimidade... os namorados geralmente namoravam::... (  ) de lon::ge de 

esquina 

L2:      [na janela 

L1: de janela 

Doc. NO::ssa 

L1:        [e conversazinha 

L2:        [tinha hora para namorar e fechar a janela (CE9). 
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QUADRO 13: Restrições e argumentos para definição de RRIE — enunciado interjetivo NO::ssa 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIE — NO::SSA 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 

 

Toda a porção anterior à emissão do enunciado 

interjetivo NO::ssa. 
 

 

Caracterização 

 

A narração de L1 e L2 sobre como era o namoro em 

suas épocas de adolescentes desencadeia no Doc. 

uma reação emocional. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 

 

O enunciado interjetivo NO::ssa. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo NO::ssa apresenta: 
 

1) marca grafofonêmcia acentuada em virtude da  

elevação da voz na 1ª sílaba e alongamento da 1ª 

vogal; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional capaz de engendrar um 

turno de fala; 
 

3) significado específico: surpresa. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu estou surpreso. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu estou surpreso, porque não tinha conhecimento 

sobre como era o namoro em época passada. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Manifestar surpresa decorrente do fato narrado por 

L1 e L2. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que Doc. considere plausível que L1 e L2 percebam a 

reação emocional de surpresa decorrente da narrativa sobre como era o namoro na época 

passada. 
 

2) O observador considera plausível que a reação emocional de surpresa de Doc. desperte em 

L ou em O um julgamento sobre o modo como se namorava em época passada. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emocional de surpresa desperte em L ou 

em O um julgamento sobre o modo como Doc. participa do processo de interlocução. 
 

4) O observador considera plausível que L ou O considerem que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que L ou O considerem que, por meio de S, Doc. 

construa uma face de bom ouvinte que contribui com a coconstrução do diálogo. 
 

6) O observador considera plausível que Doc., por meio de S, presentifique, de modo não 

experiencial, uma emoção de surpresa, percebida ou não por L1 ou L2, sobre o modo como 

se namorava em época passada. 
 

  

A seguir, outro fragmento de texto para análise: 
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(38) Doc. agora já deu o tempo 

L2: acabou? 

Doc. acabou... 

L2: nossa... ((risos)) (CE2). 

 
 

QUADRO 14: Restrições  e  argumentos  para  definição  de  RRIE — enunciado interjetivo 

nossa... ((risos)) 
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIE — nossa... ((risos)) 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 

 

Toda a porção anterior à emissão do enunciado 

interjetivo nossa... ((risos)). 
 

 

Caracterização 

 

A fala de Doc. sobre o término do depoimento (da 

gravação) e o consequente diálogo advindo dessa 

fala desencadeiam em L2 uma reação emocional. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo nossa... ((risos)). 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo nossa... ((risos)) apresenta: 
 

1) baixo relevo entoacional, mas seguido de recursos 

cinésico, como a indicação ((risos)); 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional capaz de engendrar um 

turno de fala; 
 

3) significado específico: lamentação. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu me sinto lamentoso. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu me sinto lamentoso, porque não posso continuar 

meu depoimento.  
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Demonstar lamento ou queixa decorrente do 

encerramento do depoimento. 
 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que L2 considere plausível que Doc. perceba a reação 

emocional de lamento decorrente do encerramento do depoimento. 
 

2) O observador considera plausível a reação emocional de lamento de L2 desperte em L ou em 

O um julgamento sobre a atitude de Doc. encerrar o depoimento. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emocional de lamento desperte em L ou em O 

um julgamento sobre o modo como L2 participa do processo de interlocução. 
 

4) O observador considera plausível que L ou O considerem que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que L ou O considerem que, por meio de S, L2 construa uma 

face de bom informante que contribui com a coconstrução do diálogo. 
 

6) O observador considera plausível que L2, por meio de S, presentifique, de modo não 

experiencial, uma emoção de lamento, percebida ou não por Doc., sobre o encerramento do 

depoimento. 
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A seguir, um fragmento de texto para análise. Veja-se: 

 
(39) Doc.: e quais os pratos que você conhece que são feitos à base da pesca? 

Inf.: IH:: acho que eu não conheço NAda minha filha sou uma nulidade nesses 

assuntos porque eu não gosto e eu não::.. nem procuro tomar conhecimento disso 

viu?... (CE20). 

 
 

QUADRO 15: Restrições e argumentos para definição de RRIE — enunciado interjetivo IH:: 
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIE — IH:: 
  

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 
Porção N 

 

acho que eu não conheço NAda minha filha sou 

uma nulidade nesses assuntos porque eu não gosto 

e eu não::.. nem procuro tomar conhecimento disso 

viu?...  
 

 

Caracterização 

 

A reação emocional de Inf. decorre de seu 

desconhecimento sobre pratos feitos à base da 

pesca, mesmo apresentando uma justificativa para 

tal fato. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo IH:: 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo IH:: apresenta: 
 

1) marcas grafofonêmicas: elevação da voz e 

alongamento da vogal; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: lamentação. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu me sinto lamentoso. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu me sinto lamentoso, porque desconheço pratos 

feitos à base da pesca.  
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Demonstrar lamento decorrente do 

desconhecimento de pratos feitos à base da pesca. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que Inf. considere plausível que Doc. perceba a reação 

emocional de lamento decorrente do desconhecimento de pratos feitos à base da pesca. 
 

2) O observador considera plausível que a reação emocional de lamento de Inf. desperte em 

L ou em O um julgamento sobre o desconhecimento de Inf. sobre pratos feitos à base da 

pesca. 
 

3) O observador considera plausível a reação emocional de lamento desperte em L ou em O 

um julgamento sobre o modo como Inf. participa do processo de interlocução. 
 

4) O observador considera plausível que L ou O considerem que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
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(Continuação do Quadro 15): 

 

5) O observador considera plausível que L ou O considerem que, por meio de S, Inf. construa 

uma face de informante comprometido que contribui com a coconstrução do diálogo. 
 

6) O observador considera plausível que Inf., por meio de S, presentifique, de modo não 

experiencial, uma emoção de lamento, percebida ou não por  Doc., sobre o desconhecimento 

de pratos feitos à base da pesca. 
 

 

 

Veja esta carta para análise: 
 

 

(40)           Uma amiga e eu tentamos ligar para o 180. Depois da gravação avisando que 

era a Central de Atendimento à Mulher da Secretaria da Mulher da Presidência da 

República, ufa!, uma mocinha atendeu. Ela queria, além dos meus dados, o nome do 

agressor, o nome da agredida, o endereço detalhado... E eu sei? (CJ13). 

 
 

QUADRO 16: Restrições e argumentos para definição de RRIE — enunciado interjetivo ufa! 
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIE — ufa! 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 
 

Porção N 

 

Depois da gravação avisando que era a Central de 

Atendimento à Mulher da Secretaria da Mulher da 

Presidência da República 
 

 

Caracterização 

 

O término do aviso em que uma voz informa o 

nome extenso da Central de Atendimento à Mulher 

da Secretaria da Mulher da Presidência da 

República provoca em A uma reação emocional. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo ufa! 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo ufa! apresenta: 
 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: alívio. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu me sinto aliviada.  
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu estou aliviada, porque a voz da gravação 

terminou de falar o nome da “Central de 

Atendimento à Mulher da Secretaria da Mulher da 

Presidência da República”. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Demonstrar alívio decorrente do término do aviso 

gravado. 
  



173 
 

 
 

(Continuação do Quadro 16): 

 

ARGUMENTOS 
 

 
 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emocional de alívio decorrente do encerramento do aviso gravado. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emocional 

de alívio desperte em L um julgamento sobre a extensão do nome da Central, que, ao ser 

proferido, gera a demora ao atendimento da ligação. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emocional de alívio desperte em L um 

julgamento sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles.  
 

4) O observador considera plausível que A considere plausível que a ausência de S não altera 

o conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribua com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, presentifique, de modo não 

experiencial, uma emoção de alívio, percebida ou não por L, sobre o encerramento do aviso 

gravado. 
 

 
 

A seguir, um fragmento de texto para análise. 

 

(41)           Virgília afastou-se, e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para 

os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era 

simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. 

Céus! Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto 

dela algum vestígio da doença; nenhum havia; era a pele fina e branca do costume. — 

Nunca me viu? perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. 

          — Tão bonita, nunca. (R4). 

 
QUADRO 17: Restrições e argumentos para definição de RRIE — enunciado interjetivo Céus! 

 
            

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIE — Céus! 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. 

Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da 

doença; nenhum havia; era a pele fina e branca do 

costume. 
 

 

Caracterização 

 

Virgília fresca, juvenil e florida, com a pele fina e 

branca de costume e sem apresentar vestígios de 

doença desencadeia no personagem uma reação 

emocional. 
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(Continuação do Quadro 17): 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Céus! 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Céus! Apresenta: 
 

1) marcas grafofonêmicas em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: surpresa. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu estou surpreso. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu estou surpreso, porque esperava que Virgília 

estivesse doente, mas a vejo fresca, juvenil e florida, 

com a pele fina e branca de costume e sem 

apresentar vestígios de doença. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Demonstrar surpresa decorrente do modo como se 

encontra a personagem Virgília. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emocional de surpresa do personagem-narrador em relação ao modo como se encontra a 

personagem Virgília. 
 

2) O observador considera plausível que a reação emocional de surpresa do personagem-

narrador desperte em L um julgamento sobre o modo como se encontra a personagem 

Virgília. 
 

3) O observador considera plausível que A considere plausível que L considere plausível que 

a reação emocional de surpresa do personagem-narrador seja uma estratégia de A, mediado 

por uma narrador, para caracterizar o modo como o personagem se comporta diante da 

mudança do estado de saúde da personagem Virgília. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altere o 

conteúdo informativo de N.  
 

5) O observador considera plausível que a ausência de S interfira na estratégia narrativa 

intencionada por A. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, considere plausível que o 

personagem-narrador presentifique, de modo não experiencial, uma emoção, percebida ou 

não por L, sobre o modo como se encontra a personagem Virgília. 
 

 

As análises de (37), (38), (39), (40) e (41) permitem algumas observações acerca das 

manifestações interjetivas emocionais. O ouvinte, numa situação de oralidade, ou o leitor, 
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numa situação de escrita, devem perceber na interjeição emocional um caráter de signo 

icônico, indicial e simbólico – icônico, porque a emissão da interjeição emocional é a própria 

emoção em acontecimento; indicial, porque a emissão da interjeição emocional sinaliza uma 

reação despertada que mantém uma relação causal com o estado interno do sujeito interjetivo; 

simbólico, porque a interjeição emocional, para que gere um significado, subordina-se a 

convenções sociais e culturais. Desse modo, pode-se dizer que uma interjeição não é uma 

palavra, mas um enunciado, que se inscreve semioticamente como parte de uma situação 

sociocomunicativa. Há uma relação de contemporaneidade entre a emissão da interjeição 

emocional e o que ela indica, sugere ou simboliza, numa dada situação sociocomunicativa.  

A semioticidade das interjeições emocionais gera, nas trocas comunicacionais em que 

elas se inserem, uma expressividade bem marcada capaz de envolver o interlocutor ou o 

leitor. Essa expressividade advém, sobretudo, do relevo emocional, por meio de marcas 

grafofonêmicas ou de sinalizações paralinguísticas ou cinésicas, e do caráter de rubrica do 

julgamento complexo. A tradução metalinguística das reações emocionais, como <estou 

espantado com isso que está narrando>, faz com que a emoção se separe da emoção que é 

concretamente sentida. Essa tradução geraria uma simulação emocional. O relevo emocional e 

o caráter de rubrica das interjeições, sobretudo das emocionais, contribui para assegurar o 

envolvimento entre os interactantes. O ato de performatização que as interjeições emocionais 

instauram pouco ou nada contribui com o conteúdo informativo da porção nuclear; no 

entanto, a ausência delas pode interferir no fluxo conversacional ou na progressão textual. 

As manifestações interjetivas, como satélites de uma relação retórica do tipo núcleo-

satélite, compreendidas pelo estado mental Eu sinto algo., são capazes de encapsular 

emocionalmente a porção nuclear. O satélite interjetivo emocional, na sua relação com a 

porção nuclear, não informa o vivido; ele exprime, diretamente, o que o sujeito interjetivo 

vive. As manifestações interjetivas emocionais são, portanto, não experienciais. 
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5.1.2 RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO COGNITIVA (RRIC) 

 

Soma-se às contribuições de Wierzbicka (1991), Rebello (2002), Caixeta (2005) e 

demais autores citados nos capítulos anteriores, esta definição de Ferreira (1986, p. 326): 

“cognição. [Do lat. cognitione.] S. f. 1. Aquisição de um conhecimento. 2. P. ext. 

Conhecimento, percepção [...]”. Contribui com as análises a seguir a definição por extensão. 

O componente que subjaz às interjeições cognitivas é Eu penso algo. 

Veja-se este fragmento de texto para análise: 

 

 

 

       

(42)              Dalton Trevisan não poderia faltar. Pus no juízo: vou atrás, insisto, me rastejo, 

ínfimo. Uma antologia de microcontos não ficaria completa sem ele. Mestre da 

concisão. Alto Dalton. Máximo, grande. 

Mas ele vive recluso, não dá as caras. Eu não desisto.  

O ano era de 2004. Muito antes do Twitter. Resolvi criar a antologia “Os Cem 

Menores Contos Brasileiros do Século" (Ateliê Editorial). Uma referência à 

organizada pelo Italo Moriconi, “Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século”. 

Ao Italo, pedi a assinatura de um microprefácio. Que ele generosamente fez. Em 50 

palavras.  

Os contos, esses não, teriam de ter até 50 letras. Sem contar o título. Isso, 

inspirado que fui pelo microconto mais famoso do mundo, o do guatemalteco Augusto 

Monterroso. Uma história de 37 letrinhas, a saber: “Quando acordou, o dinossauro 

ainda estava lá”.  

Toparam participar Sérgio Sant'Anna, Adriana Falcão, João Gilberto Noll, 

Manoel de Barros, Modesto Carone, Andréa Del Fuego, Glauco Mattoso...  

Lygia Fagundes Telles escreveu um, genial, só em diálogos: “““ Fui me 

confessar ao mar. / ““E o que ele disse? / ““Nada.”.  

Maravilha!  

Mas faltava o Dalton. (CJ1). 

 

   

QUADRO 18: Restrições e argumentos para definição de RRIC — enunciado interjetivo 

Maravilha!  
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIC — Maravilha! 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Lygia Fagundes Telles escreveu um, genial, só em 

diálogos: “““ Fui me confessar ao mar. / ““E o 

que ele disse? / ““Nada.”.  
 

 

Caracterização 

 

O conto de Lygia Fagundes Telles desencadeia em 

A uma reação emotiva. 
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(Continuação do Quadro 18): 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Maravilha! 
 

 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Maravilha! Apresenta: 
 

1) marca grafofonêmica em virtude  do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: julgamento positivo. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu penso que o conto de Lygia Fagundes Telles é 

uma maravilha. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu penso que o conto de Lygia Fagundes Telles é 

uma maravilha em virtude do conteúdo e do modo 

como foi elaborado: em forma de diálogo. 

Acrescento a isso, o fato de a autora o ter 

produzido com menos de 50 palavras, o que garante 

sua participação no livro “Os Cem Menores Contos 

Brasileiros do Século". 
 

 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Demonstrar reconhecimento pelo conteúdo e pelo 

modo como o conto foi escrito. 
 

  

 
 

ARGUMENTOS  
 

 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de julgamento positivo acerca conto de Lygia Fagundes Telles. 
 

2) O observador considera plausível que a reação emotiva de julgamento positivo de A 

desperte no L uma avaliação sobre o conto de Lygia Fagundes Telles. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de julgamento positivo desperte 

em L uma avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles.  
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, julgue, emotivamente e de modo 

experiencial, o conto de Lygia Fagundes Telles. 
 

 

 

Outro fragmento de texto: 
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(43) 

O que ocorre na Mooca é espelho do que aconteceu em outros bairros 

paulistanos, como o Tatuapé, onde morei do fim dos anos 80 até 2008. Se você quer 

ver como vai ficar a Mooca daqui a algum tempo, veja como é hoje o Tatuapé, com os 

seus trocentos prédios entulhados em ruas estreitas, muitas delas de mão dupla, com 

estacionamento permitido nos dois lados, conversões livres à direita e à esquerda, 

ônibus velhos e barulhentos que se espremem entre os carros etc., etc., etc. Uma 

maravilha! (CJ10). 

 

 

 

QUADRO 19: Restrições e argumentos para definição de RRIC — enunciado interjetivo Uma 

maravilha! 
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIC — Uma maravilha! 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda a porção textual do segundo período. 
 

 

Caracterização 

 

O provável crescimento desordenado do bairro 

Mooca desencadeia em A uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Uma maravilha! 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Uma maravilha! apresenta: 
 

1) marca grafofonêmica em virtude  do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: ironia. 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu penso que o bairro Mooca ficará como o 

Tatuapé. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Em virtude de minha experiência sobre o 

crescimento de bairros de São Paulo, eu penso que 

o bairro Mooca ficará como o Tatuapé: com 

trocentos prédios entulhados em ruas estreitas, 

muitas delas de mão dupla, com estacionamento 

permitido nos dois lados, conversões livres à direita 

e à esquerda, ônibus velhos e barulhentos que se 

espremem entre os carros e muitas mais. Eu ironizo 

essa situação provável. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Ironizar o provável crescimento desordenado do 

bairro Mooca.  
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação emotiva 

de ironia acerca do provável crescimento desordenado do bairro Mooca. 
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(Continuação do Quadro 19): 

 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

ironia desperte em L um posicionamento em relação ao crescimento desordenado do bairro 

Mooca. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de ironia desperte em L uma avaliação 

sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles.  
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o conteúdo 

informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a construção 

e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, julgue, emotivamente e de modo 

experiencial, o provável crescimento desordenado do bairro Mooca. 
 

 

Oberseve-se este texto para análise: 

 

 

(44) 

           Ao ver a capa de VEJA com a foto da carinha “cão sem dono”, confesso que 

hesitei quanto ao conteúdo do trabalho especial sobre ativismo (“Crime em nome do 

amor”). Lendo as reportagens bradei: que bacana! Uma síntese de informações sobre 

o desenvolvimento da ciência e o uso de animais. Formidável! Professores devem 

aproveitar a leitura descomplicada da revista e apresentá-la em sala de aula pra 

discussão. (CL1). 

 
 

QUADRO 20: Restrições e argumentos para definição de RRIC — enunciado interjetivo 

Formidável! 
    
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIC — Formidável! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Uma síntese de informações sobre o 

desenvolvimento da ciência e o uso de animais. 
 

 

Caracterização 

 

A publicação da síntese de informações sobre o 

desenvolvimento da ciência e o uso de animais 

desencadeia em A uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Formidável! 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Formidável! apresenta: 

 

1) marca grafofonêmica em virtude  do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: julgamento positivo. 
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(Continuação do Quadro 20): 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu penso que a publicação da síntese de 

informações sobre o desenvolvimento da ciência e o 

uso de animais é algo bom. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu penso que é positiva a publicação da síntese de 

informações sobre o desenvolvimento da ciência e o 

uso de animais, uma vez que os professores podem 

aproveitar a leitura descomplicada da revista e 

apresentá-la em sala de aula para discussão. 
   

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Julgar, positivamente, a aprovação da publicação da 

síntese de informações sobre o desenvolvimento da 

ciência e o uso de animais.  
 

  

 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de julgamento positivo acerca da publicação da síntese de informações sobre o 

desenvolvimento da ciência e o uso de animais.  
 

 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

julgamento positivo desperte em L um posicionamento sobre a publicação da síntese de 

informações sobre o desenvolvimento da ciência e o uso de animais.  
 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de julgamento positivo desperte 

em L uma avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4)  O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo do N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, julgue, emotivamente e de modo 

experiencial, a publicação da síntese de informações sobre o desenvolvimento da ciência e o 

uso de animais. 
 

 

 

Outra ocorrência de interjeição para análise: 

 

 

(45) 
 

 

Bravo, Lobão! VEJA abre as portas para um liberal se contrapor ao estilo de vida 

intelectual da esquerda que tanto faz mal à sociedade brasileira. (CL3). 
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QUADRO 21: Restrições e argumentos para definição de RRIC — enunciado interjetivo Bravo [...]! 
 

 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIC — Bravo [...]! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

VEJA abre as portas para um liberal se contrapor ao 

estilo de vida intelectual da esquerda que tanto faz 

mal à sociedade brasileira.  
 

 

Caracterização 

 

Lobão como articulista da revista Veja desencadeia 

em A uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Bravo [...]! 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Bravo [...]! apresenta: 
 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: aplauso.  
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu penso que a participação de Lobão como 

articulista da revista Veja é algo que merece aplauso. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu julgo que a participação de Lobão como 

articulista da revista Veja é merecedora de aplauso, 

uma vez que a revista Veja não abriria suas portas 

para alguém que não teria condições de exercer um 

papel de articulista. 
  

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Aplaudir positivamente a participação de Lobão 

como articulista da revista Veja. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de aplauso à participação de Lobão como articulista da revista Veja. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

aplauso desperte em L um posicionamento em relação à participação de Lobão como 

articulista da revista Veja. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de aplauso desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, julgue, emotivamente e de modo 

experiencial, a participação de Lobão como articulista da revista Veja. 
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A seguir, um texto para análise: 

 

(46) Desta vez, a capa de VEJA (sempre criativa) foi lamentável. Mesmo que seja 

para apontar as mordomias da quadrilha na prisão, ninguém do nível de José Dirceu 

merece tal prestígio. Há tanta gente boa merecendo uma homenagem... Esperava o 

ator Paulo Goulart sorrindo na capa, e topo com o Zé Dirceu. Que decepção! (CL15). 

 
 

 

QUADRO 22: Restrições e argumentos para definição de RRIC — enunciado interjetivo Que 

decepção! 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIC — Que decepção! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda a porção textual anterior à emissão do 

enunciado interjetivo Que decepção! 
 

 

Caracterização 

 

A imagem de José Dirceu na capa da revista Veja, 

sempre criativa na perspectiva de A, desencadeia 

uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Que decepção! 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Que decepção! apresenta: 
 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: discordância. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu penso que a imagem de José Dirceu na capa da 

revista Veja não é louvável. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu discordo da atitude da revista Veja  de ter optado 

pela imagem de José Dirceu na elaboração da capa; 

uma vez que esse opção daria a ele um prestígio. Há 

tanta gente boa que merece ser homenageada. A 

revista Veja me decepcionou. 
 

 

EFEITO  

 

Ato(s) social(is) 

performatizado (s) 

 

Discordar da atitude da revista Veja de elaborar a 

capa com a imagem de José Dirceu. 
  

 

ARGUMENTOS  

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a discordância 

e/ou reprovação de A em relação à atitude da revista Veja de elaborar a capa com a imagem 

de José Dirceu. 
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(Continuação do Quadro 22): 

 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

discordância  desperte em L um posicionamento em relação à atitude da revista Veja de 

elaborar a capa com a imagem de José Dirceu. 
 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de discordância desperte em L 

uma avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles.  

 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, julgue, emotivamente e de modo 

experiencial, a atitude de Veja de elaborar a capa com a imagem de José Dirceu. 

 

 

Em virtude das análises de (42), (43), (44), (45) e (46), apresentam-se algumas 

observações acerca das manifestações interjetivas cognitivas. Todos os fragmentos 

ilustrativos das interjeições cognitivas pertencem à modalidade escrita; no corpus, não foram 

encontradas interjeições cognitivas em situação de oralidade. Como as cognitivas são 

compreendidas pelo estado mental Eu penso algo., textos da modalidade escrita podem ser o 

lugar propício para manifestações delas. Um estudo de natureza quantitativa talvez pudesse 

demonstrar, com propriedade, essa questão — esse não é, entretanto, o propósito deste 

trabalho. 

As manifestações interjetivas cognitivas não são da ordem do emocional, mas da 

ordem do emotivo. Elas não exprimem, diretamente, o que o sujeito interjetivo vive, mas 

informam o que é vivido por esse sujeito interjetivo. Assim, as experiências do sujeito 

subjazem suas manifestações interjetivas cognitivas. A emissão de interjeições cognitivas 

sinaliza um vínculo causal entre a observação e a reflexão, mesmo que sejam da ordem do 

emotivo. A performatização advinda da emissão das interjeições cognitivas pouco ou nada 

contribui com o conteúdo informativo da porção nuclear; no entanto, o fluxo conversacional 

ou a progressão textual sofreriam alterações em virtude da ausência delas.   
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As manifestações interjetivas cognitivas como satélites de uma relação retórica do tipo 

núcleo-satélite, compreendidas pelo estado mental Eu penso algo., encapsulam emotivamente 

a porção nuclear. O satélite interjetivo cognitivo, na sua relação com a porção nuclear, não 

exprime, diretamente, o que o sujeito interjetivo vive, mas informa o vivido por esse sujeito. 

Desse modo, as manifestações interjetivas cognitivas são experienciais. 

 
5.1.3 RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO VOLITIVA (RRIV ) 

 

Soma-se às contribuições de Wierzbicka (1991), Rebello (2002), Caixeta (2005) e 

demais autores citados nos capítulos anteriores esta definição de Ferreira (1986, p. 1788): 

“volição. [Do lat. escolástico volitione, calcado em vol, raiz do lat. volo, ‘querer’.] S. f. Ato 

pelo qual a vontade se determina a alguma coisa. [...]”. O componente que subjaz às 

interjeições volitivos é Eu (não) quero algo.   

 

(47) Doc. eu não sei a pre/ 

                            [ 

Inf.                agora o:: o:: eu  não  sei  bem  porque que chamavam colonos... mas os 

empregados aqui em Campinas eles eram quase todos... descendentes de... colonos 

italianos... 

Doc. sim  

Inf. todos de... mesmo:: nomes italianos... sotaque de italiano... e:... até com termos 

italianos também 

Doc. Agora não não sei se o senhor poderia... se lembrar... -- tomara que se lembre -- 

ahn::... a terra como é que era preparada?... manualmente ou ou... com algum 

instrumental... ou... mecanicamente? (CE11). 
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QUADRO 23: Restrições e argumentos para definição de RRIV — enunciado interjetivo  tomara  
 

 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIV — tomara  
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Agora não não sei se o senhor poderia... se 

lembrar... [...] ahn::... a terra como é que era 

preparada?... manualmente ou ou... com algum 

instrumental... ou... mecanicamente?  
 

 

Caracterização 

 

A possibilidade de Inf. não se lembrar do modo 

como a terra era preparada, manual ou 

mecanicamente, desencadeia em Doc. uma reação 

emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo tomara  
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo tomara apresenta: 

 

1) comportamento parentético; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: desejo  
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu quero saber qual o modo como a terra era 

preparada. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu quero saber qual o modo como a terra era 

preparada, manual ou mecanicamente, mas você 

pode ter se esquecido. Eu espero que você se lembre 

e me diga. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Desejar que o Inf. se lembre do modo como a terra 

era preparada. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que Doc. considere plausível que Inf. perceba a reação 

emotiva de desejo de que Inf. se lembre do modo como a terra era preparada. 
 

2) O observador considera plausível que Doc. considere plausível que a sua reação emotiva 

de desejo desperte em Inf. um esforço para que lembre do modo como a terra era preparada. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de desejo desperte no Inf. uma 

avaliação sobre o modo como Doc. se posiciona na construção do diálogo. 
 

4) O observador considera plausível que L ou O considerem que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo do questionamento feito por Doc. 
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(Continuação do Quadro 23): 

5) O observador considera plausível que L ou O considerem que, por meio de S, Doc. 

constrói uma face de bom ouvinte que contribui com a coconstrução do diálogo. 
 

6) O observador considera plausível que Doc, por meio de S, revele, emotivamente e de 

modo experiencial, o desejo de que o Inf. se lembre do modo como a terra era preparada, 

manual ou mecanicamente. 
 

 

Veja-se este texto para análise: 

 

(48)           Quero políticos ótimos, interessados no bem de seus eleitores, quando forem 

eleitos, pois muitos conseguem seu lugar sem um voto sequer, por artes de regras 

bizarras que tanta coisa regem no Brasil. Quero os melhores policiais, bem 

preparados, bem armados, psicologicamente bem orientados, e apoiados pela 

sociedade e pela Justiça, para poderem cumprir o seu dever. Mas na medicina, ah, na 

medicina, é que eu quero os melhores profissionais: depois do árduo curso de seis 

anos, mais uma residência de dois, eventualmente mais especialização, e mestrado, e 

quem sabe doutorado, para saberem mais e cuidarem melhor de nós, seus pacientes. 

Mas que sejam valorizados em sua carreira, e que tenham locais onde seja possível 

trabalhar: outro dia um profissional atuando em uma área menos privilegiada se 

queixava na imprensa de que não havia nem aspirina nem água no local de trabalho, e 

foi embora. (AO1). 
 

QUADRO 24: Restrições e argumentos para definição de RRIV — enunciado interjetivo ah 
 
      

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIV — ah 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Mas na medicina [...] na medicina, é que eu quero 

os melhores profissionais: depois do árduo curso de 

seis anos, mais uma residência de dois, 

eventualmente mais especialização, e mestrado, e 

quem sabe doutorado, para saberem mais e 

cuidarem melhor de nós, seus pacientes. 
 

 

Caracterização 

 

A possibilidade de não se formarem bons 

profissionais na medicina desencadeia em A o 

desejo contrário: de que na medicina se tenham os 

melhores profissionais. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo ah 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo ah apresenta: 
 

1) comportamento parentético, sem marcas 

grafofonêmicas; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: desejo. 
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(Continuação do Quadro 24): 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu quero que, na medicina, se tenham bons 

profissionais. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu quero que, na medicina, se tenham bons 

profissionais, com boa formação acadêmica, 

graduação, residência e especialização, para que 

possam cuidar bem de nós, seus pacientes. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 

 

Desejar a formação de bons profissionais na 

medicina. 
  

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva do desejo de que, na medicina, se tenham os melhores profissionais. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

desejo desperte em L o mesmo desejo de que, na medicina, se tenham os melhores 

profissionais. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de desejo desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a  

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, revele, emotivamente e de modo 

experiencial,o desejo de, na medicina, sejam formados bons profissionais. 
 

 

 

Observe-se este texto para análise: 

 

(49)          Os black blocs foram o grande desastre de 2013. Grupos formados por pessoas 

de índole duvidosa que destruíram, agrediram e desrespeitaram autoridades policiais e 

os cidadãos de bem. Cadeia neles! (CL5). 

 
  

QUADRO 25: Restrições e argumentos para definição de RRIV — enunciado interjetivo Cadeia 

neles! 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIV — Cadeia neles! 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda a porção textual anterior ao enunciado 

interjetivo Cadeia neles!. 
 

 

Caracterização 

 

As ações praticadas pelos black blocs desencadeiam 

em A uma reação emotiva. 
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(Continuação do Quadro 25): 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjectivo Cadeia neles!. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Cadeia neles! apresenta: 
 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: desejo. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE  N + S 

 

Estado mental 
 

Eu quero que os black blocs sejam presos. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu quero que os black blocs sejam presos, porque 

eles provocaram destruição, agrediram e 

desrespeitaram autoridades policiais e cidadãos de 

bem. 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Desejar que os black blocs sejam presos. 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva do desejo de que os black blocs sejam presos. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

desejo desperte em L o desejo de que os blacks blocs sejam presos. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de desejo desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, revele, emotivamente e de modo 

experiencial, o desejo de que os black blocs sejam presos. 
 

 

 

                  

          A seguir, um fragmento de poema para análise: 

 

(50) 

 

Como tudo sempre acaba 

oxalá seja bem cedo! 

A esperança que falava 

tem lábios brancos de medo. 

O horizonte corta a vida 

isento de tudo, isento... 

Não há lágrima nem grito: 

apenas consentimento. (P5) 
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QUADRO 26: Restrições e argumentos para definição de RRIV — enunciado interjetivo oxalá 
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIV — oxalá  
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Como tudo sempre acaba   
 

 

Caracterização 

 

A possibilidade de que tudo não acabe cedo 

desencadeia no eu lírico uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjectivo oxalá 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo apresenta: 
 

1) baixo (ou ausência de) relevo emocional; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: desejo.  
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu quero que tudo acabe bem cedo. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu sei que tudo acaba, por isso manifesto meu 

desejo de que seja bem cedo. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  
 

 

Desejar que tudo acabe bem cedo. 

 

ARGUMENTOS  

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de desejo do eu lírico de que tudo acabe bem cedo. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba na reação 

emotiva de desejo do eu lírico uma estratégia poética de A para indicar o desejo do eu lírico 

de que tudo acabe bem cedo. 
 

3) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba, na reação 

emotiva de desejo do eu lírico, uma estratégia de A para caracterizar o modo como o eu lírico 

se comporta diante do fato de que tudo sempre acaba. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altere o 

conteúdo informativo de N.  
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

montagem do esquema poético. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, revele, emotivamente e de modo 

experiencial, o desejo do eu lírico de que tudo acabe bem cedo. 
 

 

 

Segue-se este fragmento de  texto para análise: 
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(51) Inf. [...] esses dois ano separado ele saiu::… da cadei::a e voltô(u) de novo… só que 

eu já num morava no mesmo local:: me distanciei… né? e:: depois de:: mais ou menos 

uns três anos ele preso... eu peguei e:: quis voltá(r) o relacionamento com ele… foi 

aonde que eu engravidei de novo… da minha filha... só que aí a gente já tava jun::to 

né? eu fui visitá(r) e::le tudo... e até hoje a gente tá assim... só que ele do/ de dois anos 

pra CÁ… ele mudô(u) mui::to hoje ele é uma outra pessoa a gente tem pla::nos... a 

gente tem plano de casá::(r) plano de vivê(r) junto plano de criá(r) nossos filho 

juntos... inclusive assim a/ faz po(u)co tempo né? ele tá pra saí(r) já… então ham:: 

agora parece que a história tá se revertan(d)o/ se reverten(d)o po lado bom… né? 

Porque a gente::... vai vivê(r) jun::to hoje eu tenho minha casa meu apartamento… 

né? então tô meio que mobilian(d)o agora... então se Deus quisé(r) Deus abençoá(r) a 

gente vai ficá(r) junto… se Deus abençoá(r)… né? e a gente vai... criá(r)… os nossos 

dois filho que hoje é um casal… vai criá(r) e:: vivê(r) feliz 

Doc.: que bom:: (CE27). 

 

QUADRO 27: Restrições e argumentos para definição de RRIV — enunciado interjetivo se Deus 

quisé(r) Deus abençoá(r) 
 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIV — se Deus quisé(r) Deus abençoá(r) 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

 

 

 

Porção N 

 

só que ele do/ de dois anos pra CÁ… ele mudô(u) 

mui::to hoje ele é uma outra pessoa a gente tem 

pla::nos... a gente tem plano de casá::(r) plano de 

vivê(r) junto plano de criá(r) nossos filho juntos... 

inclusive assim a/ faz po(u)co tempo né? ele tá pra 

saí(r) já… então ham:: agora parece que a história 

tá se revertan(d)o/ se reverten(d)o po lado bom… 

né? Porque a gente::... vai vivê(r) jun::to hoje eu 

tenho minha casa meu apartamento… né? então tô 

meio que mobilian(d)o agora... então  
 

 

Caracterização 
 

A mudança de comportamento do pai dos filhos de 

Inf. desencadeia uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 

 

O enunciado interjetivo se Deus quisé(r) Deus 

abençoá(r) 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo apresenta: 
 

1) relevo emocional em virtude de uma 

sequenciação / reiteração emocial; 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: desejo.  
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu quero viver com meus filhos e com o pai deles. 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu sei que o pai dos meus filhos mudou de 

comportamento, por isso manifesto meu desejo de 

que Deus nos abençõe para que nós possamos viver 

juntos e criar nossos filhos. 
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(Continuação do Quadro 27): 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  
 

 

Desejar a vontade de viver com os filhos e com o 

pai deles. 

 

ARGUMENTOS  

 

 

1) O observador considera plausível que Inf. considere plausível que Doc. perceba a reação 

emotiva de desejo de viver com os filhos e com o pai deles. 
 

2) O observador considera plausível que a reação emotiva de desejo de Inf. desperte em Doc. 

ou em L um sentimento favorável à realização do desejo de viver com os filhos e com o pai 

deles. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de desejo desperte em Doc. ou em 

L uma avaliação sobre o modo como Inf. apresenta os fatos e como se envolve com eles. 
 

4) O observador considera plausível que Doc. ou L considere que a ausência de S não altera 

o conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que Inf. considere plausível que S contribui com a 

descrição, de um lado, e com a recepção, do outro lado, do desejo de viver com os filhos e 

com o pai deles. 
 

6) O observador considera plausível que Inf., por meio de S, revele, emotivamente e de modo 

experiencial, o desejo de viver com seus filhos e com o pai deles. 
 

 

 

 

As análises de (47), (48), (49), (50) e (51) permitem algumas observações acerca das 

manifestações interjetivas volitivas. Se as emocionais sinalizam uma emoção vívida, se as 

cognitivas sinalizam uma reflexão, as manifestações interjetivas volitivas sinalizam a 

realização futura de um desejo — tanto a reflexão quanto o desejo advêm das experiências do 

falante. Nesse sentido, as manifestações interjetivas volitivas são marcas de pressuposição, ou 

seja, a emissão delas deixa implícito que, se há o desejo de realização de um fato, esse fato 

não existe.  

As manifestações interjetivas volitivas são da ordem do emotivo. A emissão delas 

requer, de modo geral, uma descrição metalinguística do desejo. Pode ocorrer a emissão de 

um item não lexical como interjeição volitiva (ah!, por exemplo); porém, o falante interjetivo 

acrescenta a esse item a descrição de seu desejo. As manifestações interjetivas que invocam 

proteção divina, por exemplo, enquadram-se no grupo das volitivas, uma vez as invocações 
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são manifestações de um desejo ou de uma proteção ou auxílio. O ato de performatização que 

advém das manifestações interjetivas volitivas pouco ou nada contribui com o conteúdo 

informativo da porção nuclear. A ausência delas pode interferir no fluxo conversacional ou na 

progressão textual.  

As manifestações interjetivas volitivas, como satélites de uma relação retórica do tipo 

núcleo-satélite, compreendidas pelo estado mental Eu (não) quero algo., encapsulam 

emotivamente a porção nuclear. O satélite interjetivo volitivo, na sua relação com a porção 

nuclear, não exprime, diretamente, o que o falante interjetivo vive, mas informa sua 

expectativa de realização de um desejo desse sujeito. Nesse sentido, as manifestações 

interjetivas volitivas são experienciais.  

 

5.1.4 RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO PERSUASIVA (RRIP ) 

 

 

Soma-se às contribuições de Wierzbicka (1991), Rebello (2002), Caixeta (2005) e 

demais autores citados nos capítulos anteriores esta definição de Ferreira (1986, p. 1317): 

“persuasão. [Do lat. persuasione.] S. f. 1. Ato ou efeito de persuadir(-se). 2. Convicção, 

certeza. [...]”. Estão implícitas, nesta definição, as ações de levar a crer ou a aceitar, de 

determinar a vontade de, de convencer e induzir. O componente que subjaz às manifestações 

interjetivas persuasivas é Eu (não) quero que você faça isso.   

Veja-se este fragmento para análise: 

 

(52)           O Brasil é uma democracia jovem. Com base nesse argumento, temos tolerado 

durante anos o que todos veem mas fingem não ver. Nesta semana meu senso de 

tolerância chegou ao limite. A revista VEJA noticiou a mais “nova” empreitada de 

nosso governo. Coloco a palavra nova entre aspas porque o fato vem se 

desencadeando desde 2008, mas somente agora veio a público. A verdade é que, antes 

de deixar o cargo, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu via BNDES 

— banco que deveria priorizar o desenvolvimento nacional — um empréstimo quase 
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bilionário à Cuba dos irmãos Castro para a construção de um porto. Não fosse 

suficiente o fato de terem concedido esse empréstimo aos cubanos, a certeza de que 

não pagarão a dívida e que esse dinheiro ficará como uma doação carinhosa dos 

brasileiros aos cubanos, o então ministro de Comércio Exterior ainda determinou que 

tal transação fosse mantida em “sigilo” até 2027. Basta! Isso para mim é intolerável. 

Onde vamos parar? (CL8). 

 

 
QUADRO 28: Restrições e argumentos para definição de RRIP — enunciado interjetivo Basta! 
 

 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIP — Basta! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda porção textual anterior ao enunciado 

interjetivo Basta!. 
 

 

Caracterização 

 

O modo como questões políticas e econômicas são 

tratadas no Brasil desencadeia em A uma reação 

emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Basta!. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Basta! apresenta: 

 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: ordem. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu ordeno que as ilicitudes na política e na 

economia do Brasil sejam suspensas. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Embora o Brasil seja uma democracia jovem, já se 

notam ilicitudes na política e na economia. Um 

exemplo disso é o modo como foi feito um 

empréstimo milionário à Cuba. As ilicitudes devem 

ser suspensas. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Ordenar que atos ilícitos na política e na economia 

brasileira sejam suspensos. 
 

 

ARGUMENTOS  

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de ordem de que sejam suspensas as ilicitudes na política e na economia brasileira. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

ordem desperte em L um posicionamento acerca das ilicitudes na política e na economia 

brasileira. 
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(Continuação do Quadro 28): 

 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de ordem desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altere o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, ordene, emotivamente e de modo 

experiencial, que as ilicitudes na política e na economia do Brasil sejam suspensas. 

 

 

Segue-se este texto para análise: 

 

 

(53)           O posicionamento claro do economista José Alexandre Scheinkman deveria ser 

diretriz de agenda presidencial. Acorda, Brasil! (CL6). 

 

 

 

QUADRO 29: Restrições  e  argumentos  para  definição  de  RRIP — enunciado interjetivo 

Acorda [...]! 

 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIP — Acorda [...]! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

O posicionamento claro do economista José 

Alexandre Scheinkman deveria ser diretriz de 

agenda presidencial.  
 

 

Caracterização 

 

O fato de o posicionamento claro do economista 

José Alexandre Schienkaman não ser diretriz da 

agenda presidencial desencadeia em A uma reação 

emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Acorda [...]!. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Acorda [...]! apresenta: 

 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação. 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa. 
 

3) significado específico: ordem. 
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(Continuação do Quadro 29): 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu ordeno que o Brasil fique atento à agenda 

econômica presidencial em vigor. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu quero que o Brasil desperte para o fato de que a 

agenda econômica presidencial em vigor não é 

clara; seria clara se adotasse o posicionamento do 

economista José Alexandre Schienkaman. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Ordenar que o Brasil desperte sua atenção para com 

a agenda econômica presidencial atual. 
 

 

 

ARGUMENTOS  

 

 

 
 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de ordem ao Brasil, para que ele desperte sua atenção para com a agenda econômica 

presidencial atual. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a reação emotiva de 

ordem desperte em L o desejo de que o Brasil acorde em relação à agenda econômica 

presidencial atual. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de ordem desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altere o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, ordene, emotivamente e de modo 

experiencial, que o Brasil fique atento à agenda econômica presidencial atual. 
  

 

 

Observe-se este texto para análise: 

 

(54)           J. R. Guzzo declara o sentimento de uma parcela da população que clama por 

algo além dos “benefícios sociais” tão propagados pelo governo. Os petistas pregam a 

“moral do senhor”, citada por Nietzsche. É aquela a ser seguida e imposta, que mostra 

o que é bom, verdadeiro e belo. As manifestações representam, na atualidade, o 

desvio dessa moral. Ainda há esperança. Avante, Brasil! (CL13). 

 

 

 

 

 



196 
 

 
 

QUADRO 30: Restrições  e  argumentos  para  definição  de  RRIP — enunciado interjetivo 

Avante [...]! 
 
 
          

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIP — Avante [...]! 
 

 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda a porção textual anterior ao enunciado 

interjetivo Avante [...]!. 
 

 

Caracterização 

 

As manifestações populares que representam um 

desvio à moral pregada pelos petistas desencadeiam 

em A uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Avante [...]!. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Avante [...]! apresenta:  

 

1) marca grafofonêmica em virtude do sinal de 

exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: ordem. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu ordeno que o Brasil avance politicamente. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu quero que o Brasil avance, porque uma parcela 

da população deseja mais do que os “benefícios 

sociais” propagados pelo governo petista, que prega 

uma moral que deve ser seguida. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  
 

 

Ordenar que o Brasil avance. 
 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de ordem de que o Brasil avance 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

ordem  desperte em L o desejo de que o Brasil avance. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de ordem desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altere o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, ordene, emotivamente e de modo 

experiencial, que o Brasil avance. 
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A seguir, um fragmento de texto para análise. 

 

(55) Pela enésima vez, escrevo sobre isso. Que tal nosso medíocre governo isentar 

de impostos o ABS e o airbag e torná-los obrigatórios em todos os carros fabricados 

no país e nos importados também? Que tal — melhor ainda! — criar condições para 

que se instalem no país fabricantes desses equipamentos, que — pasmem! — ainda 

são importados? Basta qualquer gênio de qualquer órgão do poder público fazer as 

contas para constatar que sai mais barato renunciar aos impostos do que pagar 

pensões, auxílios-doença, internações, próteses, enterros etc. (AO13). 

 

 

QUADRO 31: Restrições e argumentos para definição de RRIP — enunciado interjetivo 

pasmem! 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIP — pasmem! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Que tal criar condições para que se instalem no 

país fabricantes desses equipamentos, que — [...]— 

ainda são importados?  
 

 

Caracterização 

 

O fato de no Brasil não se fabricarem ABS e airbag, 

devendo-se importá-los, desencadeia em A uma 

reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo pasmem!. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo pasmem! apresenta:  
 

1) comportamento parentético e marca 

grafofonêmica em virtude do sinal de exclamação; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: ordem. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu ordeno que o leitor fique pasmado. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu quero que o leitor, assim como eu, fique 

pasmado, porque, no Brasil, não se fabricam ABS e 

airbag. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 
 

 

Ordenar que os leitores fiquem pasmados em função 

do fato de que, no Brasil, não se fabricam ABS e 

airbag. 
 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de ordem decorrente do fato de que, no Brasil, não se fabricam ABS e airbag. 
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(Continuação do Quadro 31): 

 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que a sua reação emotiva de 

ordem  desperte em L a sensação de pasmo pelo fato de, no Brasil, se não fabricam ABS e 

airbag. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de ordem desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altere o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, ordene, emotivamente e de modo 

experiencial, que o leitor fique pasmado sobre o fato de que, no Brasil, não se frabicam ABS 

e airbag. 

 

 

Das análises de (52), (53), (54) e (55) depreendem-se algumas observações acerca das 

manifestações interjetivas persuasivas. Essas interjeições são da ordem do emotivo e estão 

voltadas diretamente para um destinatário. O falante interjetivo reage a um fato que 

desencadeia nele um apelo de valor conativo. Essa reação interjetiva persuasiva não é uma 

mera reação súbita de emoção; é uma reação de natureza experiencial, uma vez que o falante 

interjetivo pretende afetar com intenção o seu destinatário. A marca linguística principal das 

manifestações interjetivas persuasivas é verbo no modo imperativo.  

As manifestações interjetivas persuasivas são signos essencialmente indiciais e 

simbólicos. O falante interjetivo sinaliza ou aponta uma direção para o destinatário. Essa 

direção é moldada por aspectos sociais amplos e é recebida em conformidade com esses 

mesmos aspectos — tanto o falante interjetivo quanto o seu destinatário são sujeitos sociais 

subordinados a determinadas regras e convenções. As manifestações interjetivas persuasivas  

pouco ou nada contribuem com o conteúdo informativo da porção nuclear; no entanto, sem a 

performatização delas, o fluxo conversacional ou a progressão textual sofreria interferências. 

Compreendidas pelo estado mental Eu (não) quero que você faça algo, as 

manifestações interjetivas persuasivas como satélites de uma relação retórica do tipo núcleo- 
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satélite promovem uma encapsulação emotiva da porção nuclear. O satélite interjetivo 

persuasivo, na sua relação com a porção nuclear, não exprime, diretamente, o que o falante 

interjetivo vive, mas informa acerca de uma ordem imposta pelo falante interjetivo a um 

destinatário. 

 

5.1.5 RELAÇÃO RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO FORMULAICA (RRIF ) 

 

Ferreira (1986) não registra o termo “formulaico”. Neste trabalho, deve-se 

compreender “formulaico” como o que é convencional, padronizado ou formal. Desse modo, 

“formulaico” corresponde ao que é ritualístico. De acordo com Ferreira (1986, p. 1513), ritual 

é um “conjunto de práticas consagradas pelo uso e/ou por normas, e que se deve observar de 

forma invariável em ocasiões determinadas”. As noções “formulaico” e/ou “ritualístico” 

somam-se às contribuições de Wierzbicka (1991), Rebello (2002), Caixeta (2005) e demais 

autores citados nos capítulos anteriores para sustentar as análises. O componente que subjaz 

às interjeições formulaicas é Eu devo seguir algo. 

Veja-se este fragmento para análise: 

 

(56) Inf.: [...]  basta dizer que minha mãe Mesmo grávida de Nove meses era ela que... 

tomava conta da casa SEM empregada lavava toda a roupa... logo depois que eu 

nasci... minha mãe teve que fazer operação de apêndice... que naquele tempo era 

um::.. Deus nos acuda 

Doc.: uhn uhn 

Inf. e ela ficou no hospital:: durante cerca de vinte dias... e eu fiquei na mão de uma 

empregada que:: QUANdo se lembrava dava mamadeira.... quando não se lembrava 

não dava... quando se lembrava de ver se o leite estava bom ela via se não o leite ia 

estragado mes::mo...nessas condições quando minha mãe voltou da m// do hospital eu 

estava num estado de:: subnutrição de fraqueza que o:: próprio médico pediatra... 

achou um abSURdo... isso... brigou com mina mãe devido o fato de... de me ter 

deixado esta situação... então ela me fez um um regime de... de engorda 

fortalecimento durante muitos anos... e com isso graças a Deus eu voltei a... ser um... 

alguém... [...] (CE16). 

 
 



200 
 

 
 

 

QUADRO 32: Restrições  e  argumentos  para  definição  de  RRIF — enunciado interjetivo 

graças a Deus 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIF — graças a Deus 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

e com isso [...] eu voltei a... ser um... alguém... 
 

 

Caracterização 

 

O fato de Inf. ter se recuperado do estado em que se 

encontrava desencadeia uma reação emotiva. 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo graças a Deus. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo graças a Deus apresenta:  

 

1) comportamento parentético, sem relevo 

emocional; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: agradecimento. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu devo agradecer a Deus a minha recuperação. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu estive subnutrida, mas me recuperei em função 

de um regime de engorda e fortalecimento e voltei a 

ser alguém. Por isso, agradeço a Deus. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado 
 

 

Agradecer a Deus pela recuperação da saúde. 

 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que Inf. considere plausível que Doc. perceba a reação 

emotiva de agradecimento em relação à recuperação da saúde. 
 

2) O observador considera plausível que Inf. considere plausível que a sua reação emotiva  

de agradecimento desperte em L ou em Doc. uma empatia. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de agradecimento desperte em L 

ou em Doc. uma avaliação sobre o modo como Inf. apresenta os fatos e se posiciona sobre 

eles  

 

4) O observador considera plausível que L ou Doc. considere que a ausência de S não altera 

o conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que Inf. considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que Inf., por meio de S, ritualize, emotivamente e de 

modo experiencial, a exigência social de que deve agradecer a Deus pela recuperação da 

saúde. 
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A seguir, um fragmento para análise. 

 

(57) Despedida 

 

Adeus, 

que é tempo de marear! 
 

Por que procuram pelos olhos meus 

rastros de choro, 

direções de olhar? 
 

Quem fala em praias de cristal e de ouro, 

abrindo estrelas nos aléns do mar? 

Quem pensa num desembarcadouro? 

— É hora, apenas, de marear. […] (P4). 

 

 

 

QUADRO 33: Restrições e argumentos para definição de RRIF — enunciado interjetivo Adeus 

 
 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIF — Adeus 
 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

que é tempo de marear! 
 

 

Caracterização 

 

O fato de o eu lírico ter de marear desencadeia nele 

uma reação emotiva. 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE  S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo Adeus. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Adeus apresenta: 

 

1) baixo (ou asência de) relevo emocional; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: despedida. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu devo me despedir. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu vou marear, por isso devo me despedir. 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Despedir-se em decorrência do fato de ter de 

marear. 

 
 

ARGUMENTOS  
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(Continuação do Quadro 33): 

 

1) O observador considera plausível que A considere plausível que L perceba a reação 

emotiva de despedida do eu lírico, que vai marear. 
 

2) O observador considera plausível que A considere plausível que L considere que a reação 

emotiva de despedida do eu lírico é uma estratégia poética de A para indicar a ação que o eu 

lírico pratica antes de marear. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de despedida desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta os fatos e se posiciona sobre eles  

 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

montagem do esquema poético. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio do S, ritualize, emotivamente e de 

modo experiencial, a exigência social de despedida que o eu lírico deve cumprir. 
 

 
  

                

 Observe-se este texto para análise: 

 
 

(58)           Efusivos cumprimentos a J. R. Guzzo e a VEJA pelo excelente artigo na edição 

2362. É muito bom saber que ainda existem pessoas e setores da imprensa que 

revelam lucidez intelectual no que escrevem e publicam. Julgo que Guzzo condensou 

em uma página todas as barbaridades a que assistimos no dia a dia e, melhor, apontou 

com clareza quem parece ter perdido a noção do que é certo e errado. Dessas linhas 

exalam coragem moral e intelectual, em oposição à onda de insanidade que parece ter 

tomado conta do país. Parabéns, Guzzo! Parabéns, VEJA! (CL19). 
 

 

QUADRO 34: Restrições e argumentos para definição de RRIF — enunciado interjetivo 

Parabéns [...]! Parabéns [...]! 

 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIF — Parabéns [...]! Parabéns [...]! 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda a porção de texto anterior ao enunciado 

interjetivo Parabéns [...]! Parabéns [...]!. 
 

 

Caracterização 

 

O fato de J. R. Guzzo ter escrito um artigo e o fato 

de a revista Veja tê-lo publicado desencadeiam uma 

reação emotiva. 
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(Continuação do Quadro 34): 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 

 

O enunciado interjetivo Parabéns [...]! Parabéns [...]!. 
 

 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo Parabéns [...]! Parabéns 

[...]! apresenta:  
 

1) relevo emocional em virtude da sequência 

interjetiva; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: aplauso. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 

 

Eu devo aplaudir J. R. Guzzo e a revista Veja. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu fiquei satisfeito com o excelente artigo de J. R. 

Guzzo, no qual ele condensou, em uma página, 

todas as barbaridades a que assistimos no dia a dia 

e  apontou com clareza quem parece ter perdido a 

noção do que é certo e errado. Eu fiquei satisfeito 

com a revista Veja por ter publicado o artigo. Eu 

fiquei satisfeito por tudo isso, porque é muito bom 

saber que ainda existem pessoas e setores da 

imprensa que revelam lucidez intelectual no que 

escrevem e publicam, revelando coragem moral e 

intelectual em oposição à onda de insanidade que 

parece ter tomado conta do país. Por isso, eu devo 

aplaudir J. R. Guzzo e a revista Veja. 
 

 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  
 

 

Aplaudir J. R. Guzzo e a revista Veja. 

 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que A. considere plausível que L. perceba a reação 

emotiva de aplauso em relação ao artigo de J. R. Guzzo e à publicação dele pela revista Veja. 
 

2) O observador considera plausível que A. considere plausível que a sua reação emotiva  de 

aplauso desperte em L o reconhecimento pelo artigo de J. R. Guzzo e pela atitude da revista 

Veja por tê-lo publicado. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de aplauso desperte em L uma 

avaliação sobre o modo como A apresenta sua opinião. 
 

4) O observador considera plausível que L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que A considere plausível que S contribui com a 

construção e com a recepção do esquema argumentativo. 
 

6) O observador considera plausível que A, por meio de S, ritualize, emotivamente e de 

modo experiencial, seu aplauso a J. R. Guzzo pela produção do artigo e à revista Veja pela  

publicação dele. 
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A seguir, um fragmento de texto para análise. 

 

(59) Doc.: e:: pra chegá(r) na casa do M.? 

Inf.: é aqui pertinho tipo:: eu vô(u) eu saio da minha CA::sa em FRENte viro à direita 

e desço até... os predinho 10[é aqui é aqui PERTINHO] 

Doc.: 10[ele mora nos predinhos?]... E a M.? 

Inf.: a M. é:: um pouquinho antes (do prédio) é aqui na na esquina assim eu vô(u) 

re::to... viro à direita já é a primeira casa aqui da esquina... a casa dela 

Doc.: cer::to... F. ... (o)brigada (CE28). 
 

 

QUADRO 35: Restrições e argumentos para definição de RRIF — enunciado interjetivo 

(o)brigada 
 

 

RESTRIÇÕES E ARGUMENTOS PARA DEFINIÇÃO DE RRIF — (o)brigada 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N 
 

 

Porção N 
 

Toda a porção de texto anterior ao enunciado 

interjetivo (o)brigada. Deve-se considerar, neste 

caso, todo o diálogo entre Doc. e Inf, que é anterior 

ao enunciado interjetivo identificado. 
 

 

Caracterização 

 

Todo o relato de opinião feito por Inf., em seu 

diálogo com Doc. desencadeia uma reação emotiva. 
 

 

 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE S 

 

Porção S 
 

O enunciado interjetivo (o)brigada 
 

 

Caracterização 

 

O enunciado interjetivo (o)brigada apresenta : 

 

1) pouco ou ausência de relevo emocional; 
 

2) autonomia comunicativa por caracterizar-se como 

uma unidade informacional completa; 
 

3) significado específico: agradecimento. 
 

 

RESTRIÇÕES  

SOBRE N + S 

 

Estado mental 
 

Eu devo agradecer a Inf. o relato de opinião. 
 

 

Julgamento 

complexo 

 

Eu fiquei agradecida pelo relato de opinião que 

você fez para mim, por isso eu lhe agradeço. 

 
 

EFEITO  

 

Ato social 

performatizado  

 

Agradecer a Inf. o relato de opinião. 

 

ARGUMENTOS  
 

 

 

1) O observador considera plausível que Doc. considere plausível que Inf. ou L perceba a 

reação emotiva de agradecimento em relação ao relato de opinião fornecido. 
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(Continuação do Quadro 35): 

 

2) O observador considera plausível que Doc. considere plausível que a sua reação emotiva  

de agradecimento desperte em Inf. o reconhecimento de ter feito o relato de opinião. 
 

3) O observador considera plausível que a reação emotiva de agradecimento desperte em Inf. 

ou em L uma avaliação sobre o modo como Doc. se encontra depois do relato de opinião 

fornecido. 
 

4) O observador considera plausível que Inf. ou L considere que a ausência de S não altera o 

conteúdo informativo de N. 
 

5) O observador considera plausível que Doc. considere plausível que S contribui com a 

construção de uma imagem positiva de ouvinte. 
 

6) O observador considera plausível que Doc., por meio de S, ritualize, emotivamente e de 

modo experiencial, seu estado de agradecimento pelo relato de opinião. 

 

Algumas observações acerca das manifestações interjetivas formulaicas, em função 

das análises de (56), (57), (58) e (59), podem ser apresentadas. A emissão de interjeições 

formulaicas chama mais atenção por serem fórmulas sociais de interação do que por serem 

necessariamente uma reação emotiva particularizante do falante interjetivo; a ser assim, são 

signos essencialmente simbólicos, uma vez que informam dados da cultura. Nesse sentido, 

elas perfomatizam gestos, atitudes e comportamentos exigidos em determinadas situações, 

como despedir-se de alguém depois de uma visita. Nas trocas comunicacionais cotidianas, as 

fórmulas de (des)cortesia ou de (im)polidez são compartilhadas, o que retiraria das 

manifestações interjetivas formulaicas a necessidade de serem bem acentuadas em seus 

aspectos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. O ato de performatização que as 

manifestações interjetivas formulaicas instauram pouco ou nada contribui com o conteúdo 

informativo da porção nuclear; no entanto, a ausência delas pode interferir no fluxo 

conversacional, na progressão textual ou no jogo das relações sociais. 

Compreendidas pelo estado mental Eu devo seguir algo., as manifestações interjetivas 

formulaicas, como satélites de uma relação retórica do tipo núcleo-satélite encapsulam 

emotivamente a porção nuclear. O satélite interjetivo formulaico, na sua relação com a porção 



206 
 

 
 

nuclear, não exprime, diretamente, o que o sujeito interjetivo vive, mas mostra como esse 

sujeito age em determinadas situações sociais. 

 Durante as análises acerca das manifestações interjetivas para a definição da relação 

retórica de interjeição e de seus subtipos, deparou-se com algumas situações em que o falante 

emite interjeições aos jatos, aos borbotões. Caixeta (2005) considerou as sequências 

interjetivas como marcas de expressividade altamente produtivas — o que foi visto no 

Capítulo 4. Se as interjeições que compõem a sequência interjetiva sinalizam o mesmo estado 

mental corrente do falante, ter-se-á apenas um jogo expressivo bem marcado. É o que ocorre 

nestes fragmentos de texto, que foram analisados no Capítulo 4. 

 

(60)  Nossa! Que surpresa boa! Eis que Lobão vem tomar parte nesta trincheira. E como 

escreves bem, bicho! Esse time está cada vez mais melhor. Welcome, big wolf.  

 
 

(61)  — Não posso, disse ela daí a alguns instantes; não deixo meu filho; se o levar, estou 

certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso; mate-me você, se o 

quiser, ou deixe-me morrer... Ah! meu Deus! meu Deus!  

 

 

Se as interjeições que compõem o satélite sinalizam estados mentais diferentes, ter-se-

á um complexo interjetivo. Essa denominação justifica-se em virtude de que, se há sinalização 

de mais de um estado mental corrente do falante, consequentemente haverá mais de um 

julgamento complexo e mais de um ato de performatização, embora o fato desencadeador seja 

apenas um. Se um único fato, que é a porção nuclear, desencadeia uma sequência interjetiva, 

que é o satélite, esse satélite assim se torna, também, complexo. O fragmento de texto a seguir 

ilustra o que está sendo denominado de complexo interjetivo.Veja-se: 
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(62) […] Depressa nos familiarizamos; a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de 

boa sombra, e ela sorria, com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe 

estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante...      

            Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que 

subitamente penetrou na varanda, e começou a bater as asas em derredor de Dona 

Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas: — 

T’esconjuro!... sai, diabo!... Virgem Nossa Senhora!... 

          — Não tenha medo, disse eu; e, tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona 

Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada; a filha, pode ser que 

pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a 

mão e sai, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico, 

desinteressado, superior. (R2). 

  

ESQUEMA 13: Relação núcleo-satélites interjetivos T’esconjuro!... sai diabo!... Virgem Nossa 

Senhora!... 
 

 

 O complexo interjetivo “— T’esconjuro!... sai, diabo!... Virgem Nossa 

Senhora!...” foi desencadeado pela entrada da borboleta na varanda. Esse complexo interjetivo 

sinaliza estados mentais diferentes. A emissão “T’esconjuro!...” sinaliza “Eu desejo à 

borboleta algum mal”; portanto, uma manifestação interjetiva volitiva. A emissão “sai, 

diabo!...” sinaliza “Eu quero que a borboleta saia da varanda”; portanto, uma manifestação 

interjetiva persuasiva. A emissão “Virgem Nossa Senhora!...” sinaliza “Eu estou espantada 

com a borboleta”; portanto, uma manifestação interjetiva emocional. As reações emocionais e 

emotivas da personagem Dona Eusébia são acompanhadas de recursos paralinguísticos e 
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cinésicos: ela gritou e levantou-se. Mesmo que as manifestações interjetivas emitidas por ela 

sejam “pragas”, já que ela “praguejou”, cada uma delas pode ser  compreendida por uma 

fórmula diferente para que se aceite a possibilidade de existência de estados mentais 

diferentes. Dona Eusébia encontra-se em êxtase interjetivo. 

 

5.2 DEFINIÇÃO DA RETÓRICA DE INTERJEIÇÃO (RRI) E DE SEUS SUBTIPOS 

 

              As análises das manifestações interjetivas emocionais, cognitivas, volitivas, 

persuasivas e formulaicas, empreendidas anteriormente, autorizam a definição da relação 

retórica de interjeição. Das análises empreendidas por meio do cruzamento das condições 

e/ou restrições apresentadas por Mann e Thompson (1988) e Mann (2005) para definir uma 

relação retórica com os parâmetros para caracterização das condições e/ou restrições para a 

existência de uma relação retórica, esquematizados no quadro operacional apresentado no 

Capítulo 4, depreendem-se cinco condições e/ou restrições genéricas que se aplicam a todos 

os tipos de manifestações interjetivas aqui estudadas — emocionais, cognitivas, persuasivas, 

volitivas e formulaicas. Essas cincos condições e/ou restrições genéricas são: 

 o L reconhece em S uma reação emocional ou emotiva do A em relação ao N;  

 o S pode interferir no julgamento que o L faz do N;  

 o S pode interferir no julgamento que o L faz do A;  

 a ausência de S não altera o conteúdo informativo de N;  

 a ausência de S interfere no fluxo conversacional ou na progressão textual. 

Em virtude dessas cinco condições e/ou restrições comuns a todos os tipos de 

manifestações interjetivas analisadas, podem-se estabelecer as condições e/ou restrições para 
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a existência de uma relação retórica de interjeição. O quadro a seguir define a relação 

retórica de interjeição, prevista na hipótese norteadora deste trabalho. Veja-se: 

QUADRO 36: Definição da RRI 
 

 

NOME DA 

RELAÇÃO 

 

CONDIÇÕES E/OU RESTRIÇÕES 

EM N OU S, INDIVIDUALMENTE 
 

 

CONDIÇÕES E/OU RESTRIÇÕES 

EM N + S 

 

INTENÇÃO DO A 

 

 

 

 

RRI 

 

Em N: o núcleo é um 

desencadeador de uma reação 

emocional ou emotiva, 

experiencial ou não. 

 

Em S: a reação desencadeada 

encontra-se em relevo 

emocional ou emotivo, 

acentuado ou menos 

acentuado. 

 

Em S: a reação desencadeada 

é dotada de autonomia 

comunicativa. 
 

Em S: a reação desencadeada 

apresenta significado 

específico. 
 

 

Em N + S: S sinaliza o modo 

como A relaciona-se com N, 

emocional ou emotivamente, 

experiencialmente ou não. 

 

Em N + S: S ausente não 

altera o conteúdo informativo 

de N, mas altera o fluxo 

conversacional ou a 

progressão textual. 

 

 

O L ou O 

reconhece que S 

colore, 

emocional ou 

emotivamente, o 

N. 

 

 

 

Como todas as relações retóricas já definidas pelos estudiosos da RST, a RRI contribui 

com a coerência entre as porções textuais, com uma ressalva: a RRI é uma relação retórica do 

e no campo das emoções. Em função dessa peculiaridade, nota-se, nas trocas comunicacionais 

em que emerge uma RRI, uma coloração emocional ou emotiva altamente expressiva. 

Decorrente das análises para que se chegasse à definição da RRI, ou decorrente do 

reconhecimento da própria RRI, pode-se concluir que o falante interjetivo é um falante 

singular, uma vez que, quanto mais presentifica suas emoções, mais investe no discurso e, 

quanto mais investe no discurso, mais intensas são as emoções presentificadas.  

 Essa definição da RRI aplica-se a todas as relações retóricas do tipo núcleo-satélite 

que emergem da relação entre enunciados interjetivos, porção satélite, e fato desencadeador 
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da reação interjetiva, porção núcleo. As análises dos cinco grupos de interjeições, além de 

apontarem as condições e/ou restrições para definição da RRI, indicam condições e/ou 

restrições específicas a cada grupo. Desse modo, a RRI apresenta subtipos. Com base em 

argumentos de plausibilidade sobre as Restrições N + S, estabelecem-se as especificidades de 

cada grupo. No quadro a seguir, apresentam-se os subtipos da RRI e as condições e/ou 

restrições para cada subtipo. O traço [+] significa presença da condição e/ou restrição; o traço 

[-], ausência da condição e/ou restrição. 

 

QUADRO 37: Condições e/ou restrições específicas para os subtipos de RRI 

 
 

 

 

CONDIÇÕES E/OU RESTRIÇÕES EM N + S 

 

 

SUBTIPOS DA RRI 
 

 

RRIE 
 

 

RRIC 
 

RRIP 
 

RRIV 
 

RRIF 

Em N + S: S exprime, diretamente, o que o A vive. + – – – – 

Em N + S: S é um ponto de vista do A.  – + – – – 

Em N + S: S é um desejo revelado do A.  – – – + – 

Em N + S: S é uma imposição do A.  – – + – – 

Em N + S: S é comportamento social exigido de A.  – – – – + 
 

 Como já foi mencionado, as reações interjetivas podem ser emocionais ou emotivas. 

No entanto, as análises feitas sinalizam outras características dessas reações: elas podem ser 

experienciais ou não experienciais. Essas cinco condições e/ou restrições, apresentadas nesse 

quadro acima, para caracterização dos subtipos de RRI, evidenciam essa questão. Uma 

emoção repentina, vívida e presentificada é uma reação não intelectiva; a expressão de um 

ponto de vista, de um desejo, de uma imposição e de um comportamento social é menos 

repentina e mais intelectiva. A ser assim, os enunciados interjetivos como satélites de uma 

RRIE são não experienciais; já os enunciados interjetivos como satélites de uma RRIC, de 

uma RRIP, de uma RRIV e de um RRIF são experienciais.  

 Para sintetizar as análises e os resultados, apresenta-se este quadro: 
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QUADRO 38: Condições e/ou restrições e argumentos para a existência da RRI e de seus 

subtipos 

 
 

NOME DA RELAÇÃO RRIE RRIC RRIP RRIV RRIF 

 

ESTADO 

MENTAL 

CORRENTE 

Eu sinto algo. + – – – – 

Eu penso algo. – + – – – 

Eu (não) quero que você faça algo. – – + – – 

Eu (não) quero algo. – – – + – 

Eu devo seguir algo. – – – – + 
 

PAPEL DE N 
 

Desencadeador de S 
 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

REAÇÃO 

PROMOVIDA 

POR N 

Emocional + – – – – 

Emotiva – + + + + 

Experiencial – + + + + 

Não experiencial + – – – – 
 

CONDIÇÕES 

PARA S 

Relevo emocional + + + + +/– 

Autonomia comunicativa + + + + + 

Significado específico + + + + + 
 

 

 

 

CONDIÇÕES 

DE N + S 

Em N + S: S sinaliza o modo como o A 

relaciona-se com N, emocional ou 

emotivamente. 

+ + + + + 

 Em N + S: S exprime, diretamente, o 

que A vive. 

+ – – – – 

 Em N + S: S é um ponto de vista de A. – + – – – 

 Em N + S: S é uma imposição de A. – – +  – 

 Em N + S: S é um desejo revelado de 

A. 

– – – + – 

 Em N + S: S é um comportamento 

social exigido de A. 

– – – – + 

 

 

 

 

 
ARGUMENTOS 

O L reconhece em S uma reação emocional ou 

emotiva do A em relação ao N. 

+ + + + + 

O S pode interferir no julgamento que o L faz 

do N. 

+ + + + + 

A ausência de S não altera o conteúdo 

informativo de N. 

+ + + + + 

A ausência de S interfere no fluxo 

conversacional ou na progressão textual. 

+ + + + + 

O S pode interferir no julgamento que o L faz 

do A. 

+ + + + + 

INTENÇÕES 

DE A 

O L reconhece que S colore emocional e 

emotivamente o N. 

+ + + + + 

 

Nesse Quadro 38, as condições e/ou restrições para a definição da RRI encontram-se 

no conjunto das linhas em que todos os espaços estão sinalizados com [+]. Já as definições 
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e/ou restrições para os subtipos da RRI — RRIE, RRIC, RRIP, RRIV e RRIF — encontram-

se nas demais linhas em que as sinalizações [+] são exclusivas de cada subtipo. 

Em direção à finalização deste trabalho, retoma-se uma afirmação: as interjeições são 

um problema a ser investigado. Bernárdez (1995) caracteriza a linguagem como um sistema 

complexo, dinâmico e aberto. Com a devida licença, cita-se Bernárdez (1995, p. 138) como 

forma de apresentar uma “leitura de autoridade” do Quadro 38. Para esse estudioso, a 

linguagem é um sistema  

 

complexo porque está formado pela interação de numerosos subsistemas (que, 

por sua vez, são, em sua maioria, dinâmicos e abertos). Na linguagem, não se 

trata somente dos “(sub)sistemas gramaticais” (morfologia, sintaxe, 

pragmática, etc.), mas também da linguagem “como ferramenta” para 

conseguir algo, “como meio de cooperação social”, etc. Dinâmico, porque o 

fator “tempo” é fundamental: tanto a produção quanto a recepção do texto têm 

lugar no tempo; também o “estado mental” de P (produtor) e o “estado 

mental” de R (receptor) não se produz somente como uma 

codificação/decodificação atemporal, e sim como uma série de processos 

sucessivos, isto é, temporais e que podem ir-se modificando 

cronologicamente. Aberto porque a comunicação lingüística depende sempre 

de fatores externos: como se sabe, a estrutura de um texto não depende 

somente da língua, mas também, e fundamentalmente, das características do 

produtor, do receptor, do meio, da situação comunicativa etc. (BERNÁRDEZ, 

1995, p. 138). 

 

  

Não seriam as manifestações interjetivas um fenômeno da linguagem complexo, 

dinâmico e aberto? Neste trabalho, analisaram-se as manifestações interjetivas como porções 

textuais que mantêm entrelaços com outras porções não interjetivas. Em virtude dos 

resultados, que culminaram, de forma sintética e operacional no Quadro 38, propõe-se a 

incorporação da Relação Retórica de Interjeição (RRI) na listagem original de Mann & 

Thompson (1998). 
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CONCLUSÃO 

 

Luar 

Face do muro tão plana, 

como sabugueiro florido. 

 

O luar parece que abana 

as ramagens na parede. 

 

A noite toda é um zumbido 

e um florir de vaga-lumes. 

 

A boca morre de sede 

junto à frescura dos galhos. 

 

Andam nascendo os perfumes 

Na seda dos cravos. 

 

Brota o sono dos canteiros 

como o cristal dos orvalhos. 
 

(MEIRELES, 1987, p.106). 

 

 
 

Neste estudo, a palavra mais recorrente foi interjeições. Assim mesmo, no plural — o 

singular poderia sinalizar uma “classe de palavras”, o que contrariaria o propósito das 

investigações empreendidas. Ao longo do tempo, as interjeições praticamente permaneceram 

no limbo dos estudos linguísticos. O comportamento idiossincrático delas pode ter 

contribuído para que os estudiosos da língua(gem) as retivessem num rebordo para o qual se 

atirava o inexplicável. Um acordo tácito, promovido e nutrido por gramáticos tradicionais e 

normativos e por lexicógrafos ao longo do tempo, colaborou com a permanência das 

interjeições no polo final do continuum das partes orationis — a exceção coube às gramáticas 

filosóficas do século XIX, nas quais as interjeições ocupavam a posição inicial desse 

continuum. 

Buscou-se, neste estudo, analisar as interjeições numa perspectiva funcionalista. A 

proposta foi dar a elas o status de fenômeno da linguagem altamente expressivo, complexo, 
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dinâmico e aberto. Nesse sentido, foram analisadas não como “palavras de um catálogo” que 

estão à disposição do falante, mas como itens pragmáticos aos quais o falante recorre para 

mostrar-se envolvido, ou com a situação sociocomunicativa, ou com o interlocutor, ou com o 

assunto, ou consigo mesmo, ou com o conjunto desses elementos. Esse envolvimento, ou 

“rede interjetiva”, é revelador de como as manifestações interjetivas particularizam o falante 

como sujeito que (com)partilha afetividade e como essa afetividade é importante para as 

trocas comunicacionais. Em virtude de uma semiotização própria das manifestações 

interjetivas, o falante interjetivo é um falante revelado: as interjeições proferidas por ele são, 

em maior ou menor grau, suas emoções em estado presentificado, e não necesseriamente 

descrito metalinguisticamente. 

A falta de propostas operacionais para compreender e interpretar as manifestações 

interjetivas foram motivos relevantes para investigá-las com acuidade. Num primeiro 

momento, acreditou-se na impossibilidade de viabilizar um estudo que culminasse numa 

proposta operacional para a análise delas. Como fenômeno da linguagem, não se poderia 

analisá-las apenas nos limites dos tratamentos grafofonêmicos, lexicográficos, gramaticais e 

semântico-pragmáticos. Para não insistir na repetição, ou para não contribuir com o “acordo 

tácito” que mantém as interjeições na periferia dos estudos linguísticos, optou-se por dar 

atenção especial ao uso interativo da língua, analisando as condições discursivas nas quais se 

pode verificar esse uso. Nesse momento, passou-se a acreditar na possibilidade de dar a elas  

um tratamento que fosse diferenciado, ou seja, reconheceu-se nelas a força de um enunciado. 

É no enunciado que se concentra a expressividade, como Mikhail Bakhtin já professava. Nas 

trocas comunicacionais, as interjeições são, pois, um enunciado duplamente expressivo. É 

própria do enunciado a carga de expressividade e é própria das manifestações interjetivas a 

viveza expressiva. Portanto, “enunciado interjetivo”, uma (aparente) redundância! 
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Em função dessa decisão teórica de que as manifestações interjetivas são enunciados, 

vislumbrou-se na Teoria da Estrutura Retórica (RST) o aporte teórico-metodológico para que 

a elas se concretizasse o tratamento diferenciado. Os enunciados interjetivos integram-se nas 

trocas comunicacionais para comunicar o falante como sujeito de emoções. O falante 

interjetivo como sujeito que compartilha com seus interlocutores reações emocionais e 

emotivas não julga o ambiente em que se encontra por meio de descrições metalinguísticas; o 

falante interjetivo se envolve nele, com a situação sociocomunicativa, com seus 

interlocutores, com o assunto e com ele mesmo. A performatização das emoções pelo sujeito 

interjetivo é uma ação reveladora de comportamentos sociais e culturais. A ser assim, o 

estudo dos enunciados interjetivos ultrapassa a mera relação classificatória das interjeições 

pelas gramáticas tradicionais e normativas. 

Considerando-se o enunciado interjetivo como unidade de análise e todas as 

implicações decorrentes disso, montou-se um quadro operacional. Nesse quadro, valorizaram-

se as relações entre porções textuais interjetivas e outras não interjetivas. Dessas relações 

emergem relações retóricas do e no campo das emoções. Em virtude da “constelação de 

interjeições” do corpus, foram definidos cinco grupos: o das emocionais (Eu sinto algo.), o 

das cognitivas (Eu penso algo.), o das volitivas (Eu (não) quero algo.), o das persuasivas (Eu 

(não) quero que você faça algo.) e o das formulaicas (Eu devo seguir algo.).  

As análises permitiram identificar as condições e/ou restrições abrangentes e 

específicas para a definição e/ou existência da relação retórica de interjeição e de seus 

subtipos — as abrangentes permitiram definir a relação retórica de interjeição e as 

específicas, os subtipos. O quadro operacional demonstrou que é possível oferecer uma 

análise diferenciada às manifestações interjetivas, reconhecendo nelas uma porção textual 

que, com suas relações com outras porções textuais, “dão à luz” a relação retórica de 

interjeição, que contribui com a coerência entre as porções textuais no nível macroestrutural e 
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singulariza o falante como sujeito de intenções e/ou de atitudes valorativas tanto na produção 

quanto na recepção de textos. Segundo os dicionários, um satélite é um corpo celeste que 

gravita em torno de outro. Há definições quase poéticas quando da descrição de que um 

satélite é um companheiro inseparável. A lua oferece luminosidade à Terra! “O luar parece 

que abana / as ramagens na parede”, conforme Cecília Meireles. O satélite interjetivo irradia-

se por toda a porção nuclear e por todo o entorno comunicacional. O satélite interjetivo colore 

expressiva, emocional e emotivamente as trocas comunicacionais. Essa poeticidade advém da 

existência da relação retórica de interjeição!  

Após esses resultados, podem-se apresentar e/ou reforçar duas grandes justificativas 

para o caráter de ineditismo deste trabalho. A primeira delas é que, nos estudos linguísticos do 

português brasileiro, não se fez uma análise das manifestações interjetivas em sua integração 

nas trocas comunicacionais — predomina ainda o tratamento gramatical quando da análise 

delas. Este estudo foi além, ao propor um tratamento semântico-pragmático acerca de um item 

altamente produtivo no português brasileiro, que são as interjeições. Neste estudo, a visão 

discriminatória a respeito das interjeições — palavrões de pessoas mal habituadas, tipo 

simples de frase, palavras sem importância — cedeu espaço a uma visão valorativa delas. Do 

rebordo para o centro das discussões, as manifestações interjetivas, neste trabalho, foram o 

foco de interesse, uma vez que a emissão delas revela muito mais do que uma mera expressão 

linguística, lexicalizada ou não; revela o modo autêntico como o falante se instaura no 

discurso, colorindo-o de uma atmosfera emocional e emotiva, expressiva e vívida. Enfim, as 

manifestações interjetivas são prenhes de poeticidade; portanto, o falante interjetivo é um 

poeta da expressividade atestada.  

A segunda justificativa diz respeito à aplicação da RST na análise das manifestações 

interjetivas. Não se tem conhecimento de que o aporte teórico-metodológico da RST tenha 

sido aplicado na análise de itens do campo das emoções. Neste estudo, o quadro operacional 
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montado para analisar as manifestações interjetivas, elaborado com as contribuições da RST 

para verificar a coerência textual, não só atendeu à necessidade imediata para que se 

efetivassem as análises, com o objetivo de definir a relação retórica de interjeição, como 

também poderá ser um instrumento para análise da coerência textual entre porções textuais e 

seus entrelaços com outras porções — caberia ao analista adaptá-lo a suas necessidades de 

observador que argumenta com plausibilidade. 

Uma ressalva deve ser feita. Como a RST foi criada como proposta de geração 

automática de textos, a montagem dos esquemas arbóreos em que uma das porções de uma 

relação retórica do tipo núcleo-satélite seja uma emoção vívida não é uma tarefa simples. 

Como demonstrado, as manifestações interjetivas, em função de seu poder de encapsulação, 

irradiam-se por toda a porção nuclear e, muitas vezes, por toda a situação sociocomunicativa. 

Nesse sentido, os esquemas arbóreos, em virtude das limitações do programa RSTTool, não 

traduzem o impacto do enunciado interjetivo no seu entorno. Caberia, portanto, ao analista ou 

ao observador buscar estratégias para compreender e interpretar o modo como se relacionam 

as porções textuais constituídas por enunciados interjetivos entre si e entre elas e a situação 

sociocomunicativa. Seria bastante profícua uma revisão, por parte de profissionais da área 

computacional, do programa (ou ferramenta computacional) RSTTool, em relação à 

montagem de esquemas arbóreos em que uma das porções da relação retórica interfere em 

todo o ambiente textual e em seu entorno. 

Durante o percurso deste estudo, surgiram alguns apontamentos acerca das 

manifestações interjetivas, os quais podem constituir objeto de futuras pesquisas, tais como:  

 diferenças de comportamento das manifestações interjetivas nos gêneros das 

modalidades falada e escrita; 

 manifestações interjetivas por homens ou mulheres, por faixa etária e por grau de 

escolaridade do falante; 
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 manifestações interjetivas como indícios do lugar ocupado pelo falante na escala 

social;  

 relação entre manifestações interjetivas e aspectos culturais locais e regionais;  

 tipos de manifestações interjetivas (lexicalizadas ou não) que funcionam como atos de 

cortesia ou de descortesia;  

 reações corpóreas do falante durante manifestações interjetivas ou apenas reações 

corpóreas sem a emissão de interjeições;  

 comparação entre os efeitos advindos das manifestações interjetivas no interturno e os 

do intraturno, num fluxo conversacional; 

 aproximações e diferenças que possam existir entre interjeições e exclamações e entre 

interjeições e vocativos;  

 comportamento das manifestações interjetivas e de seus efeitos no discurso reportado; 

 uso das manifestações interjetivas na literatura como recurso de caracterização de 

personagens ou de criação de ambiências emocionais ou emotivas; 

 submissão a teste do quadro operacional proposto neste estudo, com ou sem 

adaptações, para verificar a coerência relacional retórica de porções textuais que (não) 

sejam constituídas de enunciados emocionais e emotivos;  

 análise de manifestações interjetivas, com base no quadro operacional proposto neste 

estudo, com ou sem adaptações, na interface com os estudos da Psicologia sobre 

afetividade; 

 verificação da (im)possibilidade de se aplicar a RST à análise de gêneros/textos 

multimodais em que há manifestações interjetivas associadas ao iconográfico, como 

em chats, quadrinhos, tirinhas e charges; 

 desenvolvimento de uma proposta didática para o ensino de interjeições numa 

perspectiva semântico-pragmática. 
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De modo geral, o fio tênue que entrelaça essas sugestões é a valorização do falante 

como sujeito de língua(gem). Isso porque, como as interjeições neste estudo não compõem 

uma “classe de palavras”, elas só podem ser analisadas e valorizadas na prática linguageira. 

Nessa prática, o falante recorre a sua criatividade para participar das trocas comunicacionais; 

quando das manifestações interjetivas, o falante é um sujeito da (im)previsibilidade no uso da 

língua(gem) — não residiria aí a poeticidade da e pelas manifestações interjetivas? Além 

disso, essas sugestões, se praticadas, poderiam contribuir para a construção de um mapa do 

comportamento (sócio)linguístico e cultural do falante do português brasileiro. 

Na Introdução desta tese, apresentou-se um fragmento de Grande sertão: veredas, de 

João Guimarães Rosa, para sinalizar que a unidade de análise a ser investigada — o 

enunciado interjetivo — é prenhe de idiossincrasias. Na trama, após a morte de Diadorim e 

após saber que Diadorim é uma mulher, Riobaldo soluçou, uivou e exclamou “Meu amor!”. 

Após testemunhar-se a si mesmo suas emoções, Riobaldo debruçou-se na janela para não 

presenciar o mundo. Após o enterro de Diadorina no Cemitério do Paredão, Riobaldo, 

resoluto, saiu de lá, “em galope, doidável”. Antes, porém, repartiu com seus amigos jagunços 

o dinheiro que tinha e retirou-se-lhe o cinturão-cartucheiras — e foi assim que Riobaldo 

ultimou-se Riobaldo (cf. ROSA, 1986, p. 561). Riobaldo: um sujeito interjetivo; semiótico, 

portanto. João Guimarães Rosa: um manipulador de interjeições; de emoções, portanto. 

Nas duas últimas linhas do romance Grande sertão: veredas (ROSA, 1986, p. 568), o 

que existe é o homem humano e suas travessias. No suspiro final deste estudo, o que passa a 

ser aceito é a existência do homem interjetivo e suas poeticidades. 

Nonada! 
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ANEXO C — CORPUS 

1 DIÁLOGO  

 

PROJETO NURC — CASTILHO & PRETI (1987) 

 

 

CÓDIGO 

 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

CE1 

L2: não mas... que nem... não que vá acabar o mun::do essas coisas... mas que 

nem a civilização romana vai vir outro tipo de coisa... mas:: aquele jornalista 

que escreveu o livro (  ) ele estava contanto de um... de um camarada que ele 

descobriu aí... um francês que que viveu no século dezenove... que era 

paranormal e... éh::.. -- não estou lembrando o nome do camarada --... mas tipo 

sei lá... éh:: Arigó né? 

L1: uhn 

L2: que tocava na pessoa... e... tchã... desaparecia tu do... e o gozado é que o 

cara tinha todas as doenças... era assim estropiado na vida... mas... 

Doc.: (que azar não?) 

L1: pegava... (  ) de doença... como é chama isso? 

      [ 

L2: mas é que ele tinha também... éh... não sei se ele pegava para ele as 

doenças dos outros... como é que era... mas que ele também tinha um poder de 

previsão incrível... mas assim... vai cair um raio aqui... PEM... ((risos)) o 

negócioera nessa base foi documenta::do (p. 42) 

 

 

 

CE2 

Doc. agora já deu o tempo 

L2: acabou? 

Doc. acabou... 

L2: nossa... ((risos)) (p. 60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE3 

L1: por incrível que pareça hoje em dia falar em pesquisa é:: ... achar que a 

pessoa vive de poesia né?... ((vozes incompreensíveis)) você não acha? 

                                                                  [     

Doc.:                                                          (  ) o::... 

L1: hoje:: fazer pesquisa é viver de poesia ... não dá 

                                          [     

Doc.:                                   ((riu)) é verdade 

L1: quer dizer ... o pessoal não teria nem nem para a subsistência ... então 

realmente talvez sê/ seja o motivo (certo?) ... e ele realmente está fugindo um 

pouco quem sabe a:: a a técnica vá ... vá ressentir a falta desses elementos ... 

então por um outro lado ... o que estão o que está acontecendo ... você vê os 

técnicos eles estão suprindo ... poxa em outras épocas aí ... talvez hoje mesmo 

... exista uma uma rivalidade entre os engenheiro e o técnico ...  

L2: existe ...  (p. 75) 
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CE4 

L2: amanhã ou depois você casa já vai... ter mais responsabilidade mais ... mais 

cedo ... 

L1:                       uhn uhn é porque você:: 

L2: mais cedo 

L1: você passa a pensar inclusive em função da sua família também ... 

                                                                                                [  

L2:                                                                                         entende é mais  cedo   

porque  você fala (   ) “poxa se eu ficar desempregado por tanto tempo se eu 

não tiver uma certa reserva ... como é que eu vou me arrumar” ... (p. 79-80). 

 

 

 

 

CE5 

 

 

L1: a percentagem está bem alta não? ((conversa sobre atrasos escolares)) 

L2: [está está está está muito alta então eu procuro levantar mais cedo o menino 

detesta escola... então:... ele acor::da... e te pergunta do quarto dele se tem 

aula... se TEM Aula (ele diz) “DROga estou com sono quero dormir eu tenho 

dor disso dor daquilo”... agora dias que não tem aula ele pergunta e a resposta é 

negativa aí então ele diz para irmã... “levanta que hoje não tem aula podemos 

brincar” ((risos)) aí levantam (p. 144-145) 

 

 

 

CE6 

 

 

L1: toma conta do pessoal ((risos)) oh... agora ah:: -- nossa... foi além do que 

eu... imaginava -- ... 

Doc. não:: 

L1: o horário 

Doc. pode falar à vonta::de (p. 171) 

 

 

 

 

CE7 

 

 

L1: ele gosta REalmente  ele é vivo... bastante... mas é leVAdo demais sabe?... 

ele fica duas horas... 

L2:          [bem  normal um menino bem normal né? 

L1:             [bem normal graças a Deus não é nenhum:: um geniozinho assim... 

quieto... ele::... passa horas... lendo... mas ele saiu dali toda a energia que ele 

acumulou ali naquele periodozinho  que el// em que ele leu... que:: geralmente 

não é pequeno esse período... ele sai ele... (p. 173) 

 

 

 

 

CE8 

 

L2: o problema é o mesmo né? depois que fui assaltada três vezes eu ... não 

tenho coragem de sair à noite ((riam)) não tenho ido quase a teatro não 

L1: eu já disse a I. que ela tem cara de milionária porque graças a Deus (deixa 

eu bater na ...) ((batidas na mesa)) ... eu não fui assaltada ((rindo)).  

L2: (eu) já três vezes assaltada na rua né? ... não dá vontade nem de sair mais 

né? ... (p. 256) 
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CE9 

 

 

L1: e:: as moças (quer dizer::)... havia muito mais::... diFIculda::de de um ra// 

rapaz (era) diFIcilmente um rapaz saía com um moça... era muito difícil... a não 

ser quando havia muita intimidade... os namorados geralmente namoravam::...  

(  ) de lon::ge de esquina 

L2:          [na janela  

L1: de janela 

Doc. NO::ssa 

L1:        [e conversazinha 

L2:        [tinha hora para namorar e fechar a janela (p. 184 185) 

 

 

 

 

 

 

 

CE10 

 

L1: milinó é milinó é uma lã ... 

                    [ 

L2:               (   ) 

L1: de(um) 

L2: era uma lãzinha 

L1: de um gado:: chamado de um:: ... um carneiro que chama-se milinó é de 

uma ... é de uma ... (deve) ... não sei se é da Austrália ... se não me engano é da 

Austrália esse milinó ... não sei .... essa qualidade de:: ... de:: carneiro ... milinó 

... era da ... e:: ... mu/ havia muita:: ... muita chita muita ganga ... ganga é uma 

fazenda: ...o que será a ganga hoje? ... a ganga é:: ... a ganga regra geral:: ... é::: 

...  vamos ver se tem uma coisa que:: -- como é que chama essa esse negócio 

aqui:: meu Deus do céu ... – esta:: ... 

Doc.: a senhora não lembra dona A.? 

L2: não(   ) 

      [ 

L1: essa fazenda leve que tem aí hoje que todo fala é ... que não é bem ah cetim 

é ... com/ era como se fosse um algodãozinho ... (p. 198). 

 

 

PROJETO NURC — PRETI & URBANO (1988) 

 
 
 

CÓDIGO 
 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

 

 

CE11 

 

Doc. eu não sei a pre/ 

                            [ 

Inf.                       agora o:: o:: eu não sei bem porque que chamavam colonos... 

mas os empregados aqui em Campinas eles eram quase todos... descendentes 

de... colonos italianos... 

Doc. sim  

Inf. todos de... mesmo:: nomes italianos... sotaque de italiano... e:... até com 

termos italianos também 

Doc. Agora não não sei se o senhor poderia... se lembrar... - - tomara que se 

lembre - - ahn::... a terra como é que era preparada?... manualmente ou ou... 

com algum instrumental... ou... mecanicamente? (p. 18) 
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CE12 

 

Doc. o::... e aqui na frente se... éh o cavalo é seguro por alguma coisa? 

Inf. /.../...porque tem uma que vem... logo:: na frente do::... da cabeça do 

cavalo... que se chama::... cabeção... depois tem uma que vai mais em cima da 

própria cabeça do cavalo que é a testada... e além disso tem uma... um outro 

courinho que sai... de cima... e passa por baixo do... da cabeça... ah.... próximo 

ao pescoço... que também tem um nome ahn:... - - puxa eu não sei como é que 

eu posso ter esquecido esse nome... -- é alguma coisa como::... gargantilha hoje 

é... ((risos)) é o que as mulheres usam 

Doc. pode ser... daí o exemplo (p. 35) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE13 

 

Doc.: o cavaleiro ele tem algum:: jeito de falar com o cavalo pra ele sair... por 

exemplo... ou pra parar? 

Inf.:  ... não usa-se ... co/ ... costuma-se mesmo fazer  alguns  sons   assim  mas 

                                                                                                                          [ 

Doc.:                                                                                                por   

exemplo? 

Inf.: mas são sons:: eu não sei se teria um som específico 

Doc.: o senhor faria algum? 

Inf.: eu  costumo  ir   falando  alto  mais  i/  isso  é  uma   maneira   própria  só  

não  tem  nada  a ver  com:: 

         [ 

Doc.: ahn ahn 

Inf.: é às vezes faz assim ... tchu tchu tchu tchu tchu tchu tchu tchu ... isso mui/ 

muitos no interior fazem assim ... tchu tchu tchu tchu tchu tchu ... ou então ô::... 

ô::... sons assim 

Doc. e do caso ... voltando do gado... tem algum som especial pra chamar o 

gado por exemplo? 

Inf.: u/ usa-se fazer::r... no... por exemplo pra chamar o gado... especialmente o 

gado de corte... que... curiosamente é um gado que não está acostumado a ir pro 

estábulo... ((ruídos de moto)) mas... que atende muito bem as chamdas no 

pasto... então o... os:: peões... eles costumam chamar o gado... por exemplo... 

quando ele vai levar o:: o sal... no pasto... e coloca o sal no:: chocho... ele já 

costuma avisar o gado... então ele:: diz::... ele faz um som assim... ô:::: ô::::... 

bem profundo e:: prolongado também (p. 37) 

 
 

 

CE14 

 

Doc. que tipo de doce você gosta?... 

Inf.: ih agora nem sei lhe dizer viu?... são tantos os deces que a gente gosta 

quindim:... brigadeiros::... cocadinhas::... doces de confeitaria:: doce enfeita::do 

com chantilly:: com esses... éh... toda essa ((riu))... 

 
 

 

 

CE15 

 

Doc.: você acha que a éh:: a::s peças que vocês representam fora de São 

Paulo... me conta uma coisa... elas foram melhor aceitas pelo público paulista 

ou pelo pelo público do interior? 

Inf.: olha... o:: paulista é frio é gelado... mas é gelado mesmo... ih::: ele vai... 

ele tem um pouquinho de gozador sabe? (p. 48). 
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CE16 

 

Inf.: [...]  basta dizer que minha mãe Mesmo grávida de Nove meses era ela 

que... tomava conta da casa SEM empregada lavava toda a roupa... logo depois 

que eu nasci... minha mãe teve que fazer operação de apêndice... que naquele 

tempo era um::.. Deus nos acuda 

Doc.: uhn uhn 

Inf. e ela ficou no hospital:: durante cerca de vinte dias... e eu fiquei na mão de 

uma empregada que:: QUANdo se lembrava dava mamadeira.... quando não se 

lembrava não dava... quando se lembrava de ver se o leite estava bom ela via se 

não o leite ia estragado mes::mo...nessas condições quando minha mãe voltou 

da m// do hospital eu estava num estado de:: subnutrição de fraqueza que o:: 

próprio médico pediatra... achou um abSURdo... isso... brigou com mina mãe 

devido o fato de... de me ter deixado esta situação... então ela me fez um um 

regime de... de engorda fortalecimento durante muitos anos... e com isso graças 

a Deus eu voltei a... ser um... alguém... [...] (p. 90) 

 
 
 

 

 

CE17 

 

Doc.: Seu N. e como é que foi... realizado o casamento::to a cerimô::nia como é 

que foi feito... 

Inf. (...) ...o dia seguinte descemos outra vez fomos visitar o mercado... (e) o 

mercado velho... ao lado tinha umas Barraquinhas... ela... entrou em diversas 

barraquinhas para ver:... objetos de arte baiana e uma porção de coisa... quando 

estávamos no melhor da festa disse “N. meu Deus” eu disse “que é que está 

acontecendo?” (ela disse) “veja só como está subindo pelas minhas pernas... 

piolho de galinha” (p. 96) 

 
 

 

 

CE18 

 

Doc.: e no que diz respeito à montagem a senhora nota alguma diferença ou 

não? 

Inf.: hoje está tudo meio louco né? ((risos)) filmes doidos... AI... que horror 

assisti um filme... era sobre droga... eu não me lembro o filme... de um rapaz e 

uma moto aquilo me chocou tremendamente... assisti em Araraquara... eu não 

me lembro o nome do filme a molecada adorou... (...) (p. 113). 

 
 

 

 

 

CE19 

 

Doc. se fosse passar um filme para crianças que tipo de filme a senhora acha 

que deveria ser passado? 

Inf. um:: tipo de filme como O Mágico de Oz que todo mundo achou 

MAravilhoso parece que está voltando agora... ah::... que::... qual outro filme 

que... que o público infantil achou e gostou... aquele filme dos cachorrinhos 

como é o nome?... dos dois cachorrinhos... NOssa a criançada adorou aquele 

filme... eu tenho uma memória... sei lá eu acho que filme desenhos animados... 

é que a criançada assiste tanto desenho na televisão né? (p. 114) 

 
 
 

CE20 

 

Doc.: e quais os pratos que você conhece que são feitos à base da pesca? 

Inf.: IH:: acho que eu não conheço NAda minha filha sou uma nulidade nesses 

assuntos porque eu não gosto e eu não::.. nem procuro tomar conhecimento 

disso viu?... (p. 124). 
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CE21 

 

Doc. você disse que gosta de car::ne... que tipo de carne que você gosta e quais 

os pratos prediletos que são feitos com carne? 

Inf. bom aí o tipo  que você pergunta é a maneira como eles são feitos?... 

Doc. também... 

Inf. bom eu prefiro carnes assadas... carne de porco... um pernil um lindo dum 

pernil cheio de bataTInhas assim em volta é uma delícia né? ((risos)) (então)... 

lombo de porco... ahn frango... um franguinho dum frango assado né? que 

vocês devem estar acostumadas também a... (p.123) 
 

 

 

 

CE22 

 

Doc. e há alguma parte do frango que você tenha predileção ou você gosta de 

todas? 

Inf. não ih:: Deus me livre detesto asa... pés:: cabeça ((risos)) esses negócios 

((riu)) frango pra mim são esses frangos comprados em supermercados que a 

gente compra os pedacinhos certinho que a gente gosta né?... as coxas... as 

partes do peito:: então frango pra mim é isso aí... ahn::... o frango inteiro não 

existe... (p. 123). 
 

 

 
 

CE23 

 

Doc. e quais os tipos de bebida que você conhece? 

Inf. CHI:: agora é que é quais são os tipos? Todos esses que existem à venda 

por aí ((risos)) então são:: os gim uísque::... o rum::... o vinho né? os 

refrigeran::tes  e entre eles Coca-Cola claro né? ((risos))... e sendo eu mesma eu 

prefiro:: guaraná champanhe ((riu)) (p. 126) 
 

 

 

 

CE24 

 

Doc. se você fosse preparar um almoço... pruma visita tal... que tipo de almoço 

você faria? 

Inf. IH:: meu Deus (o) que será que eu ia fazer quem seria a visita? vocês por 

exemplo? ((riu)) 

Doc. ah é:: pode ser a gente ((vozes superpostas e risos)) 

Inf. se vocês (fossem)... não um jantar já teria um pouquinho de mais 

sofisticado né? então vamos fazer um almoço o almoço é comunzi::nho assim 

(então) (p. 127 - 128). 
 

 

 

 
 

 

CE25 

 

Doc. qual é a comida característica que você conhece? 

Inf. DE experiên::cia:: acho que praticamente nenhuma viu? a não... 

exprimentei uma vez -- ai como é que chama aquele negócio que é feito com 

quiabo? --... aça/ acarajé?... não acarajé é bolinho... acarajé eu experimentei 

uma vez::... para o meu gosto não foi lá uma grande coisa não mas:: dá pra 

comer né?... ahn::... -- é um negócio que é feito com quiabo meu Deus do céu 

como é que chama? --... não lembro o nome do 

Doc. uhn uhn 

Inf. do tal do prato… e NÃO gostei... (...) (p.130) 
 

 

 

CE26 

 

Doc. que tipo de doce você mais gosta?... 

Inf. ih agora nem sei lhe dizer viu?... são tantos os doces que a gente gosta 

quindim::... brigadeiros:... cocadinhas:... doces de confeitaria:: doce enfeita::do 

com chantilly:: com esses... éh... toda essa ((riu) 
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PROJETO IBORUNA 

 

CÓDIGO  

 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 

 
 

 

 

 

 

 

CE27 

 

Inf. [...] esses dois ano separado ele saiu::… da cadei::a e voltô(u) de novo… só 

que eu já num morava no mesmo local:: me distanciei… né? e:: depois de:: 

mais ou menos uns três anos ele preso... eu peguei e:: quis voltá(r) o 

relacionamento com ele… foi aonde que eu engravidei de novo… da minha 

filha... só que aí a gente já tava jun::to né? eu fui visitá(r) e::le tudo... e até hoje 

a gente tá assim... só que ele do/ de dois anos pra CÁ… ele mudô(u) mui::to 

hoje ele é uma outra pessoa a gente tem pla::nos... a gente tem plano de 

casá::(r) plano de vivê(r) junto plano de criá(r) nossos filho juntos... inclusive 

assim a/ faz po(u)co tempo né? ele tá pra saí(r) já… então ham:: agora parece 

que a história tá se revertan(d)o/ se reverten(d)o po lado bom… né? Porque a 

gente::... vai vivê(r) jun::to hoje eu tenho minha casa meu apartamento… né? 

então tô meio que mobilian(d)o agora... então se Deus quisé(r) Deus abençoá(r) 

a gente vai ficá(r) junto… se Deus abençoá(r)… né? e a gente vai... criá(r)… os 

nossos dois filho que hoje é um casal… vai criá(r) e:: vivê(r) feliz 

Doc.: que bom:: (AC-040; NE; L. 24-36) 

 
 

 

 

 

CE28 

 

Doc.: e:: pra chegá(r) na casa do M.? 

Inf.: é aqui pertinho tipo:: eu vô(u) eu saio da minha CA::sa em FRENte viro à 

direita e 

desço até... os predinho 10[é aqui é aqui PERTINHO] 

Doc.: 10[ele mora nos predinhos?]... E a M.? 

Inf.: a M. é:: um pouquinho antes (do prédio) é aqui na na esquina assim eu 

vô(u) 

re::to... viro à direita já é a primeira casa aqui da esquina... a casa dela 

Doc.: cer::to... F. ... (o)brigada (AC-010; RP; L. 326-332) 

 
 

 

 

 

 

CE29 

 

Inf.: ah:: o irmão dele morava do lado da casa/ do do/ da onde meu pai mora... 

de:: de onde a mãe do meu pai morava... [Doc.: hum]… aí né?... acho que foi 

algum:: dia lá que::... é que o meu padrasto tra/ trabalha de servente de 

pedre(i)ro né? [Doc.: uhm] então eu acho que ele tava reforman(d)o a casa ou 

construin(d)o a casa aí eu acho que e::la conheceu e/ ele nesse dia... minha mãe 

conheceu ele… aí eles começaram:: namorá(r) acho que a partí(r) desse dia né? 

[Doc.: ahm]… aí:: nós mudô(u) dali... aí nós fomo(s) morá(r) lá:: no Bela Vista 

numa chacrinha lá né?... eu morava vixe morava um monte de gente lá minha 

vó::... meu ti::o... na época morava só mi/ minha mãe e minha vó né? ((tosse))... 

aí depois mudô(u) a família de meu tio tam(b)ém numa casinha lá de cinco 

cômodos acho que era quatro ou cinco cômodos 

Doc.: (ficô(u) apertado) 

Inf.: vixe aquele monte de gente... aí nós mudô(u) puma casa um po(u)co mais 

pra cima (AC-015; NE; L. 150-161) 
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CE30 

 

Inf.: ah:: eu entrei dentro da CA::sa... quebrei o porTÃO... abri a POR::ta... aí 

eu:: ro(u)bei a:: televisã::o... um D.V.D.... um som... um (aparelho) de som 

pequeno  

Doc.: como cê fez pra carregá(r) TUdo Isso? 

Inf.: uma::... um lençol da cama  

Doc.: NOssa e deu pra carregá(r)? 

Inf.: aí eu fui preso ((pássaro faz barulho)) 

Doc.: como que eles te pegaram? 

Inf.: pegaram eu em casa... tava na minha casa guardan(d)o... ((vozes do 

ambiente)) (AC-025; NE; L. 14-21) 
 

 

 

 

 

 

 

CE31 

 

Doc.: e a senhora 4 [tem que tirá(r) a vesí::cula] 

Inf.: [a vesícula] é eu:: eu não posso tirá(r) a vesícula agora [Doc.: hum] porque 

eu ainda estô(u) com um po(u)co de anemia né? [Doc.: hum::]... mas ela tá 

cheinha de pedra... então tem dia que dói muito aqui dói muito a barriga... e 

agora eu tomei um:: um::... umas injeções que o médico mandô(u) um dia sim 

um dia não aí aliviô(u) bem a dor... ele ele deu essa injeção por que se 

aliviá(r)... se conseguisse esto(u)rá(r) uma pedra sozinha né? [Doc.: uhum 

((concordando))] num precisava fazê(r) [essa cirurgia] 

[Doc.: cirurgia] porque diminuindo mais o saco de pedra a gente fala vesícula 

mas é um saquinho de pedra se esto(u)rá(r) alguma delas ali... já diminui mais 

então às vezes 65 nem precisa operá(r) então por isso que agora terça-fe(i)ra eu 

vô(u) fazê(r) exame de sangue o(u)tra vez... e vamo(s) vê(r) como é que tá... 

esse exame 

Doc.: tomara que dê tudo certo (AC-152; NE; L. 56-67) 
 

 

 

 

 

CE32 

 

Doc.: porque existem assim dois tipos né? aqueles que num... que num se 

mostram muito e aqueles que... se mostram em excesso né? 

Inf.: NOSSA... chega nas faculdade eles aparece mesmo... rodando a bolsinha... 

então eles num num tem jeito o que é é mesmo num endireita não conserta... e a 

família pode brigá(r) pode fazê(r) o que quisé(r)... mas eles são assim eles são 

humilde... eles são humilde... acho que eles se vê que eles tão errado mas o 

organismo deles... pede isso que que vai fazé(r)? 

Doc.: verdade (AC-152; RO; L. 553-560) 
 

 

 

 

 

 

CE33 

 

Doc.: é... muito desunido né? 

Inf.: qué(r) dizê(r) muito desunido então::... você vai criá(r) filhos... num é?... 

éh:: a mãe vai puma reuniãozinha... o pai vai num sei pra onde... o filho... e/ e 

o(u)tra... e/ e/ e mãe... mãe e/ e pai... hoje eles... ham... vai eles num vão lá vê(r) 

se/ se o filho foi naquela festinha se ele tá beben(d)o o que é que tá 

acontecen(d)o... já num num num... num tem mais isso... eles mesmos... às 

vezes promovem aquelas... a festinha de::les... mãe e pai nenhum participa 

NEM aonde tá sen(d)o onde a mãe tá... é aonde tá aco/acontecen(d)o a 

festinha... a mãe dali e o pai num vão porque... é o que eles falam... então num 

né?... (eles fala) é aonde acontece muita coisa... onde acontece muita coisa 

Inf.: tá jóia V.... (o)brigada 

Doc.: de nada (AC-096; RO; L. 444-454) 
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CE34 

 

Doc.: é::? [ Inf. e Doc.: ((risos))] então o senhor gosta de passeá(r)? 

Inf.: ah:: eu gosto ponho ela no carro de final de seMAna ela e meu FIlho e a 

gente 

Doc.: e Onde q/ que você costuma í(r)? 

Inf.: ah:: a gente vai muito pa casa da minha cunha::da na casa do meus filho 

casa::do... num restauran::te... né?... almoçá::(r) ou jantá::(r)... tomá(r) um 

sorve::te... passeá(r) na pra::ça... até hoje né?... eu e Ela... parece dois namorado 

Doc.: nossa que bom né? [Inf.: bom] [tanto tempo] casado 

Inf.: graças [a Deus] 

Doc.: [faz] quanto tempo? 

Inf.: TRINta 

Doc.: trinta nos JÁ [Inf.: é] ah então a relação do senhor com a faMÍlia é assim 

Inf.: graças a [Deus] 

Doc.: [é muito] boa 

Inf.: graças a Deus (AC-111; DE; L. 179-193) 

 
 

 

 

 

 

 

CE35 

 

Inf.1: mui::to muito mesmo... ai eu fiquei até com vergonha a unha dele tá mais 

bonita que 

a minha ((risos)) 

Inf.2: cê também viu? 

Inf.1: eu vi:: 

Inf.2: eu ficava assim... ((risos da inf. 1)) a sobrancelha dele tá mais bonita que 

a [minha] 

Inf.1: [que a minha] também pensei isso 

Inf.2: ai cara::ca 

Inf. 1: tá ven(d)o? a gente tem que sê(r) mais vaido::sa 

Inf.2: sério... UM HOMEM é mais vaidoso que a [gente] (AI-0005; CAS; L. 

30-38) 

 
 

 

 

 

CE36 

 

Inf.1.: na época que ele tava fazen(d)o curso de verão ele morô(u) na pe/ pensão 

de uns paraguaios... aí ele pegô(u) raiva dos paraguaios depois disso  

Inf.2.: ((risos)) por quê? 

Inf.1.: NÃO... óh saca só que que aconteceu ele foi::... ele ficô(u) quarenta e 

cinco dias na pensão... aí no dia que ele descobriu que ele ia ficá(r) lá pra 

fazê(r) mestrado que ele num sabia no verão foi (o pessoal de ve/) fazia o verão 

né?... fazia a prova e dependen(d)o da nota você sabia se você era aprovado... 

se era aprovado com bolsa ou não... e ele só podia ficá(r) se fosse com bolsa 

senão ele tinha que ví(r) embora... aí quando ele descobriu que ele tinha 

conseguido a bolsa.... ele resolveu ficá(r) lá... e:: tinha passado os quarenta e 

cinco dias... aí NAQUELE DIA ele ia saí(r) fora pra... praocupá(r) o porão né? 

Inf.2.: Nossa [Senhora] (AI-0008; CAM; L. 1-2 

 
 

CE37 

 

 

 

 

Inf.1: eu fui pa minha casa... aí... ele falô(u) –“o C. cê acorda cedo?”– eu falei –

“eu acordo”– (ele falô(u) assim) –“é porque eu acordo cedo né?”– [Inf. 2: 

((risos))]... eu falei –“tá”– aí levantei fui na pada [ria fiz café... deu oito é 

po(u)co] [Int.1: tava maiságua (inint.)] o C. acordô(u) [((risos))] 



241 
 

 
 

 

 

 

CE37 

Inf.2: [ah que... ((risos))] que cedo (danado) hein ((barulho ao fundo))  

Inf.1: aí... só que ele me tira o sarro ele zoa c’a minha cara até né?... aí eu falei 

assim... – “então E. sabe?... teve um... um conhecido meu um amigo meu que 

ele falô(u) assim que ele acorda tão cedo... que seis hora ele tá acordado e já 

levanta né? [Inf.2: hum hum] ((latidos de cachorro)) aí ele ficô(u) assim... 

((falando bem baixinho)) [Inf.2: ((risos))] aí falei –“então mais aí... um dia que 

ele veio dormí(r) na minha casa ele acordô(u) oito e meia”– [Inf.1 e Inf.2: 

((risos))] [Inf.2: (pois é ele)] aí ele entendeu que era ele ((fala rindo)) e 

começô(u) a rí(r) ((risos))... ele começô(u) a rí(r) que ele  entendeu que era ele 

[Inf.2: ai:: Deus] falei –“não mas tava tão gostosinho naquele colchãozinho ali 

que/ (AI-0003; ILHA; L. 1 -16). 

 
 

 

 

CE38 

 

Inf.1: [gordo] fica (sovan(d)o) aqui... aí vai ela (inint.) dez hora da manhã lá em 

casa buscá(r) as conta de de de de... –“ah num adianta falá(r) nada com ele”– 

((imitando a voz da mulher)) falei –“então”–... e ela Nossa Senhora... ele 

falô(u) –“não:: num vô(u) te dá(r) um centavo desse dinhe(i)ro”–... aplicô(u) 

tudinho NEM pra Ele ele num de(i)xô(u)... [Inf.2: ((risos))] o bicho vai... óia 

vai sê(r) assim óh ((faz gesto com a mão))... ((alguém gritando)) nem pra ele 

ele num ficô(u) [com dinhe(i)ro no bolso nem pra ele] 

Inf.2: [ai meu Deus] do céu (AI-0003; ILHA; L. 190 -197). 
 

 

 

CE39 

 

Doc.: então e a volta como é que foi?... [cansativo? 

Inf.: [ah::] foi cansativo né? a a viagem [foi cansativa] 

Doc.: [é muito longo né?] 

Inf.: NOssa... (ainda) que a gente foi num ônibus bom né? 

Doc.: quanto tempo demora pra chegá(r) aqui? 

Inf.: ah pra cá?... foi umas cinco horas… né? 

Doc.: até que/ 

Inf.: foi umas cinco horas (AC-023; NE; L. 120-126) 
 

 

 

2 CARTA DO LEITOR  

 

REVISTA VEJA 
 

 

CÓDIGO 
 

 

CARTA DO LEITOR SELECIONADA 
 

 

 

CL1 

 

          Ao ver a capa de VEJA com a foto da carinha “cão sem dono”, confesso 

que hesitei quanto ao conteúdo do trabalho especial sobre ativismo (“Crime em 

nome do amor”). Lendo as reportagens bradei: que bacana! Uma síntese de 

informações sobre o desenvolvimento da ciência e o uso de animais. 

Formidável! Professores devem aproveitar a leitura descomplicada da revista e 

apresentá-la em sala de aula pra discussão. (Moacir de Vasconcelos Buffo – 

Campinas, SP).  
 

(Veja, 6 nov. 2013, p. 36). 
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CL2 

          

        Nossa! Que surpresa boa! Eis que Lobão vem tomar parte nesta trincheira. 

E como escreves bem, bicho! Esse time está cada vez mais melhor. Welcome, 

big wolf.  

 
(Aldo Roberto Buontempo, São Paulo, SP). (Veja, 20 nov. 2013, p. 45). 

 

 

CL3 

 

         Bravo, Lobão! VEJA abre as portas para um liberal se contrapor ao estilo 

de vida intelectual da esquerda que tanto faz mal à sociedade brasileira.  
 

(José Alberto Caliani, São Paulo, SP). (Veja, 20 nov. 2013, p. 45). 

 

 

CL4 

          
        Já não aguento mais a atenção que deram a esses criminosos. Chega! 

Ponto-final.  
 

(Claudia França, Belo Horizonte, MG). (Veja, 18 dez. 2013, p. 56). 

 

 

CL5 

        
        Os blacks bolcs formam o grande desastre de 2013. Grupos formados por 

pessoas de índole duvidosa que destruíram, agrediram e desrespeitaram 

autoridades policiais e os cidadãos de bem. Cadeia neles!  
 

(Carlos Fabian Seixas de Oliveira, Campos dos Goytacazes, RJ). (Veja, 1º jan. 2014). 

 

 

CL6 

 

          O posicionamento claro do economista José Alexandre Scheinkman 

deveria ser diretriz de agenda presidencial. Acorda, Brasil!  
 

(Eder Jun Tanonaka, São Paulo, SP). (Veja, 8 jan. 2014, p. 28). 

 
 

CL7 
 

          Espero que a contadora Meire Poza tenha as provas que possam levar 

toda essa quadrilha direto para a cadeia. O Brasil e os brasileiros de bem não 

suportam mais tanta roubalheira e indiferença da Justiça. Chega!  
 

(Gerson Luiz Dunga, Brusque, SC). (Veja, 20 ago. 2014, p. 20). 

 

 

 

CL8 

 

          O Brasil é uma democracia jovem. Com base nesse argumento, temos 

tolerado durante anos o que todos veem mas fingem não ver. Nesta semana meu 

senso de tolerância chegou ao limite. A revista VEJA noticiou a mais “nova” 

empreitada de nosso governo. Coloco a palavra nova entre aspas porque o fato 

vem se desencadeando desde 2008, mas somente agora veio a público. A 

verdade é que, antes de deixar o cargo, o então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva concedeu via BNDES – banco que deveria priorizar o desenvolvimento 

nacional – um empréstimo quase bilionário à Cuba dos irmãos Castro para a 

construção de um porto. Não fosse suficiente o fato de terem concedido esse 

empréstimo aos cubanos, a certeza de que não pagarão a dívida e que esse 

dinheiro ficará com uma doação carinhosa dos brasileiros aos cubanos, o então 

ministro de Comércio Exterior ainda determinou que tal transação fosse 

mantida em “sigilo” até 2027. Basta! Isso para mim é intolerável. Onde vamos 

parar?  
 

(Neri Junior Rosário Brito, Palmas, TO). (Veja, 15 jan. 2014, p. 26 – com adptação). 
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CL9 

          

            Efusivos cumprimentos a J. R. Guzzo e a VEJA pelo excelente artigo na 

edição 2362. É muito bom saber que ainda existem pessoas e setores da 

imprensa que revelam lucidez intelectual no que escrevem e publicam. Julgo 

que Guzzo condensou em uma página todas as barbaridades a que assistimos no 

dia a dia e, melhor, apontou com clareza quem parece ter perdido a noção do 

que é certo e errado. Dessas linhas exalam coragem moral e intelectual, em 

oposição à onda de insanidade que parece ter tomado conta do país. Parabéns, 

Guzzo! Parabéns, VEJA!  

 
(Arnaldo Bittencourt Filho, Rio de Janeiro, RJ). (Veja, 5 março 2014, p. 23). 

 

 

 

CL10 

 

         Fantástico o artigo “Eu, coxinha”! Destaco uma frase que, para mim, diz 

tudo: “É o sujeito moldado na previsibilidade comportamental dos doutrinados, 

que expele seu déficit de percepção da realidade através da soberba convicção 

dos imbecis”. Primoroso, pois já não aguento mais viver numa país de cegos 

por vontade própria, oportunistas, incultos e, o pior de tudo, ignorantes. Que 

aceitam tudo passivamente e sem ragir às mais deslavadas mentiras deste 

governo e deste partido que está levando nosso país para o buraco de forma tão 

descarada, que se une aos piores da América Latina – Bolívia, Equador, 

Venezuela, Argentina e Cuba. São retrógrados, querendo transformar nosso 

país numa republiqueta de pelegos. Acorda, Brasil!  
 

(Lúcia Ribeiro, Rio de Janeiro, RJ). (Veja, 15 jan. 2014, p. 26). 

 

 

CL11 

 

         Durante a semana li textos de vários jornalistas criticando, como não 

poderia deixar de ser, a parada secreta da presidente e de sua ridícula comitiva 

em Lisboa. Mas nenhum com a inteligência e o fino humor de Roberto Pompeu 

Toledo. Hilário!  
 

(Henriette Granja, Rio de Janeiro, RJ). (Veja, 12 fev. 2014). 

 

 

CL12 

        
          Aprovar o projeto que dribla a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma 

tremenda irresponsabilidade. Depois querem que achemos que este país é sério. 

Que vergonha!  
 

(Walmir Ciosani, São Bernardo do Campo, SP). (Veja, 17 dez. 2014). 

 

 

CL13 

          

         J. R. Guzzo declara o sentimento de uma parcela da população que clama 

por algo além dos “benefícios sociais” tão propagados pelo governo. Os petistas 

pregam a “moral do senhor”, citada por Nietzsche. É aquela a ser seguida e 

imposta, que mostra o que é bom, verdadeiro e belo. As manifestações 

representam, na atualidade, o desvio dessa moral. Ainda há esperança.  

Avante, Brasil!  

 
(Gleyce da Paz Neta, Recife, PE). (Veja, 5 março 2014, p. 23). 
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CL14 

 

          Parabéns pela reportagem “Mordomias, dinheiro e liberdade” (26 de 

fevereiro). Os presos do mensalão desfrutam inaceitáveis – e inacreditáveis – 

mordomias, ridicularizando o tão combalido sistema carcerário brasileiro e a 

própria Justiça. A “vaquinha” para pagar as multas apresenta inegáveis indícios 

de lavagem de dinheiro (vale dizer, a multa está sendo paga com o próprio 

dinheiro desviado dos cofres públicos). E tudo indica que, em poucos meses, os 

mensaleiros serão postos em liberdade. Poucos meses em condições análogas a 

férias em resort cinco-estrelas e, na saída, muitos milhões para fezer a festa. 

Viva o Carnaval, viva a “pizza”!  

 
(José Roberto de Barros Magalhães, São Paulo, SP). (Veja, 5 março 2014, p. 26). 

 

 

CL15 

 

         Desta vez, a capa de VEJA (sempre criativa) foi lamentável. Mesmo que 

seja para apontar as mordomias da quadrilha na prisão, ninguém do nível de 

José Dirceu merece tal prestígio. Há tanta gente boa merecendo uma 

homenagem... Esperava o ator Paulo Goulart sorrindo na capa, e topo com o Zé 

Dirceu. Que decepção!  
 

(Ana Lima, Araraquara, SP). (Veja, 26 março 2014). 
 

 
3 ARTIGO DE OPINIÃO 

 

 

LYA LUFT 

 
 

CÓDIGO 
 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

AO1 

 

         Que profissionais queremos 
 

          Quero políticos ótimos, interessados no bem de seus eleitores, quando 

forem eleitos, pois muitos conseguem seu lugar sem um voto sequer, por artes 

de regras bizarras que tanta coisa regem no Brasil. Quero os melhores policiais, 

bem preparados, bem armados, psicologicamente bem orientados, e apoiados 

pela sociedade e pela Justiça, para poderem cumprir o seu dever. Mas na 

medicina, ah, na medicina, é que eu quero os melhores profissionais: depois do 

árduo curso de seis anos, mais uma residência de dois, eventualmente mais 

especialização, e mestrado, e quem sabe doutorado, para saberem mais e 

cuidarem melhor de nós, seus pacientes. Mas que sejam valorizados em sua 

carreira, e que tenham locais onde seja possível trabalhar: outro dia um 

profissional atuando em uma área menos privilegiada se queixava na imprensa 

de que não havia nem aspirina nem água no local de trabalho, e foi embora. 

 
(LUFT, Lya. Que profissionais queremos. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/faculdades-de-medicina/>. Acesso em: 17 maio 

2014).  

 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/faculdades-de-medicina/
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AO2 

 

           A banalização da vida 
         

           Todo mundo sabe que é urgente e essencial reduzir para menos de 18 

anos a idade em que se pode prender, julgar, condenar um assassino feroz, 

reincidente, cruel e confesso. Mas aí vem quem defenda, quem tenha pena, ah! 

os direitos humanos, ah! são crianças. São assassinos apavorantes: torturam e 

matam com frieza de animais, tantas vezes, e vão para a reeducação ou a 

ressocialização certamente achando graça: logo, logo estarão de volta. Basta ver 

os casos em que, checando-se a ficha do “menino”, ele é reincidente contumaz. 
 

(LYA, Luft. A banalização da vida. Veja, 26 março 2014, p. 24) 

 
 

ELIANE BRUM 

 
 

CÓDIGO  

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

AO3 

 

 

 
 

          

           Esses filhos perplexos diante da velhice dos pais 

 

          Mas nós, os filhos, nos atrapalhamos mesmo. E acho muito divertida a 

ironia com que somos tratados nessa sequência de filmes, mesmo quando não 

estamos. (Como assim não estamos, nós, tão centrais na vida dos pais? Que 

horror!) Alguns se atrapalham porque se confrontar com a velhice dos pais é se 

confrontar com a certeza de que não há mais jeito de escapar da vida adulta. E, 

para quem achou que poderia continuar sendo filho para sempre, é uma 

complicação virar gente grande de uma hora pra outra. Ao tentar dar ordens aos 

pais, esses filhos na verdade estão dizendo: “Não me deixem sozinho nesse 

mundo tão ameaçador. Não me desamparem!”. E a irritação que manifestam 

diante das limitações dos pais muitas vezes é um jeito tosco de disfarçar o 

pavor que sentem diante do desamparo iminente. Isso para alguns. 
 

(BRUM, Eliane. Esses filhos perplexos diante da velhice dos pais. Disponível em: 

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/06/esses-filhos-perplexos-

diante-da-velhice-dos-pais.html>. Acesso em: 29 março 2014). 

 
 

DRAUZIO VARELLA 
 

 

CÓDIGO 
 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

AO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Estupradores  
 

         Vamos falar de homem para homem, prezado leitor. Quem nunca passou 

pela experiência de estar a sós com a mulher desejada, ardente, em ambiente 

acolhedor, e fracassar?  

          Se nas condições mais favoráveis a impotência pode nos surpreender, 

imaginar que alguém consiga manter ereção enquanto agarra uma mulher 

desesperada, que grita, chora, tenta fugir e pede pelo amor de Deus para não ser  
 

 
 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/06/esses-filhos-perplexos-diante-da-velhice-dos-pais.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/2013/06/esses-filhos-perplexos-diante-da-velhice-dos-pais.html
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AO4 

 

violentada, está além da compreensão masculina.  

         Homem nenhum tem direito de atacar uma mulher, sob nenhum pretexto. 

Nem que ela esteja nua, num banco de jardim. Sexo não consentido é uma 

brutalidade criminosa que precisa ser punida com rigor. 
 

(VARELLA, Drauzio. Estrupadores. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/drauziovarella/2014/04/1442626-estupradores.shtml>. 

Acesso em: 7 maio 2014). 
 

 

FERREIRA GULLAR 
 

 

CÓDIGO 
 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

AO5 

 

         Arte de enganar pobres 
 

          O neopopulismo, fingindo opor-se à desigualdade social, na verdade 

induz os beneficiados pelo Bolsa Família a só aceitarem emprego se o patrão 

não assinar a carteira de trabalho, o que constituiu uma conquista do 

trabalhador brasileiro. E foi o governo do Partido dos Trabalhadores que os 

levou a esse retrocesso. Pode? Não por acaso, o Brasil é hoje um dos países 

onde se pagam mais impostos no mundo, enquanto o número dos que vivem do 

dinheiro público aumenta todos os dias. Fazer filhos tornou-se fonte de renda.  
 

(GULLAR, Ferreira. A arte de enganar pobres. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ferreiragullar/2014/04/1445342-arte-de-enganar-

pobres.shtml>. Acesso em: 7 maio 2014). 
 

 

FRANCISCO DAUDT 
 

 

CÓDIGO 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

 

 

 

AO6 

      

          Paliativos 
 

           É a vez de falar dos estóicos, outro grupo filosófico mal compreendido. 

Eles não são "os que sofrem em silêncio", como se costuma entendê-los, mas os 

que acolhem sem discussão suas realidades imutáveis.  

          Assim, fará tanto sentido para um estóico se lamentar por só ter uma 

perna quanto você se lamentar por ter duas.  

          Ele não se referencia como "alguém de uma perna só", mas como alguém 

que vive no melhor de seus mundos possíveis.  

          Um estóico nunca será um coitadista, a faturar em cima de sua desgraça, 

já que ele não vê o fato de só ter uma perna como tal.  

           Então o estóico é um "resignado", um "conformado"? Não! Isto seria se 

referenciar pela falta da perna, coisa que ele não faz. E se surgir uma prótese 

legal, o melhor de seus mundos possíveis se ampliará, e ele vai se valer da 

prótese. 
 

(DAUDT, Francisco. Paliativos. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/franciscodaudt/2014/04/1441332-paliativos.shtml>. 

Acesso em:  7 maio 2014). 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/drauziovarella/2014/04/1442626-estupradores.shtml
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AO7 

         

          Dinheiro na Suíça 
 

        Alfred Kinsey, a partir de seus estudos sobre a sexualidade do homem 

americano, em 1948, fez uma escala muito prática sobre a orientação sexual 

masculina. Descreveu tipos de zero a seis, sendo zero o homem hétero para 

quem o desejo homossexual nem chegava a ser um assunto, por nunca lhe 

passar pela cabeça. O tipo 6 era o homossexual para quem o desejo hétero nem 

chegava a ser um assunto. 

         Para piorar, o desejo mais frequente entre os tipos 1 e 2 é passivo (danou-

se!). Porque os homens sofrem com a obrigação de atividade, de ser gente 

grande, de proverem, ganharem a vida, apresentarem ereções vitoriosas às 

mulheres, "performar" (significa "ter bom desempenho") na cama, matar um 

leão por dia, serem vencedores...   
 

(DAUDT, Francis. Dinheiro na Suíça. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/franciscodaudt/2014/05/1454058-dinheiro-na-

suica.shtml>. Acesso em: 18 maio 2014). 
 

 

4 CRÔNICA JORNALÍSTICA 

 

MARCELINO FREIRE 
 

 

CÓDIGO 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

 

CJ1 

              
             50 letras, sem tirar nem pôr 
 

              Dalton Trevisan não poderia faltar. Pus no juízo: vou atrás, insisto, me 

rastejo, ínfimo. Uma antologia de microcontos não ficaria completa sem ele. 

Mestre da concisão. Alto Dalton. Máximo, grande. 

Mas ele vive recluso, não dá as caras. Eu não desisto.  

O ano era de 2004. Muito antes do Twitter. Resolvi criar a antologia "Os 

Cem Menores Contos Brasileiros do Século" (Ateliê Editorial). Uma referência 

à organizada pelo Italo Moriconi, "Os Cem Melhores Contos Brasileiros do 

Século". Ao Italo, pedi a assinatura de um microprefácio. Que ele 

generosamente fez. Em 50 palavras.  

Os contos, esses não, teriam de ter até 50 letras. Sem contar o título. 

Isso, inspirado que fui pelo microconto mais famoso do mundo, o do 

guatemalteco Augusto Monterroso. Uma história de 37 letrinhas, a saber: 

"Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá".  

Toparam participar Sérgio Sant'Anna, Adriana Falcão, João Gilberto 

Noll, Manoel de Barros, Modesto Carone, Andréa Del Fuego, Glauco 

Mattoso...  

Lygia Fagundes Telles escreveu um, genial, só em diálogos: """ Fui me 

confessar ao mar. / "" E o que ele disse? / "" Nada.".  

Maravilha!  

Mas faltava o Dalton.  
 

(FREIRE, Marcelino. 50 letras, sem tirar nem pôr. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/139285-50-letras-sem-tirar-nem-por.shtml>.  

Acesso em: 11 junho 2014). 
 



248 
 

 
 

 

PASQUELE CIPRO NETO 
 

 

CÓDIGO 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

CJ2 

 

          [Focus Flex é uma “agradável surpresa”]  
           
          Em sua versão básica (GL), o Focus Flex tem quase todos os 

equipamentos que agradam à maioria dos pouco exigentes consumidores 

brasileiros de automóveis. Faltam vidros e travas elétricos, que só vêm no 

segundo catálogo do GL. A versão GLX tem CD e, um degrau acima, rodas etc. 

e – ufa! – airbag. Quer freios com ABS? Então desista do Focus Flex. Esse 

equipamento só existe na versão Ghia, que tem o ótimo motor Duratec 2.0, a 

gasolina. 
 

(CIPRO NETO, Pasquale. [Focus Flex é uma “agradável surpresa”]. Disponível em: 

<http://www.carpress.com.br/reportagem/item17930.shl>. Acesso em: 06 jan. 2014). 
 

 

 

 

CJ3 

 

 

 

 

          [Focus Flex é uma “agradável surpresa”]  
 

          Pela enésima vez, escrevo sobre isso. Que tal nosso medíocre governo 

isentar de impostos o ABS e o airbag e torná-los obrigatórios em todos os 

carros fabricados no país e nos importados também? Que tal — melhor ainda! 

— criar condições para que se instalem no país fabricantes desses 

equipamentos, que — pasmem! — ainda são importados? Basta qualquer gênio 

de qualquer órgão do poder público fazer as contas para constatar que sai mais 

barato renunciar aos impostos do que pagar pensões, auxílios-doença, 

internações, próteses, enterros etc. 
 

(CIPRO NETO, Pasquale. [Focus Flex é uma “agradável surpresa”]. Disponível em: 

<http://www.carpress.com.br/reportagem/item17930.shl>. Acesso em: 06 jan. 2014). 
 

 

 

 

CJ4 

        

          Supra-renal ou suprarrenal? 
 

          Por fim, a maior das mudanças: o hífen. Vejamos o caso dos prefixos 

“supra” e “anti”, que, pela regra ainda vigente, exigem hífen quando... Pois é. A 

regra atual separa os prefixos em grupos. O prefixo “supra” está no grupo dos 

que exigem hífen apenas quando se associam a palavras que começam com 

vogal, “h”, “r” ou “s”. Grafam-se com hífen, portanto, palavras como “supra-

axilar”, “supra-hepático”, “supra-renal” e “supra-sensível”. 
 

(CIPRO NETO, Pasquele. Supra-renal ou suprarrenal? Diponível em: 

<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=387>. Acesso em: 06 jan. 2013). 
 

 

 

CJ5 

 

          Supra-renal ou suprarrenal? 
 

           E então, doutor? Gostou da reforma? Também não gostei. Sob o pretexto 

de unificar a grafia do português nos oito países em que ele é língua oficial e 

simplificar as normas ortográficas, os pais dessa reforma não perceberam que 

seu custo superará — de longe — seus eventuais benefícios. 
 

(CIPRO NETO, Pasquele. Supra-renal ou suprarrenal? Diponível em: 

<http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=387>. Acesso em: 06 jan. 2013). 
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CJ6 

           
         “Se persistirem os sintomas...” 

 

          UFA! Finalmente alguém do meio publicitário ou do farmacêutico 

percebeu a pouca funcionalidade do uso das expressões "A persistirem os 

sintomas..." / "Ao persistirem os sintomas...", ainda presentes em quase todas as 

peças publicitárias de medicamentos. 
 

(CIPRO NETO, Pasquale. "Se persistirem os sintomas...". Diponível em: 

<http://blogdojammarinho.blogspot.com.br/2010/04/pasquale-cipro-neto-se-persistirem-

os.html>. Acesso em: 06 jan. 2013). 
 

 

 

 

CJ7 

            
           Juridiquês 
 

           Ufa! Parece que a novela dos "embargos infringentes" acabou. Uma das 

coisas que mais se ouviram nos últimos dias foi a (im)pertinência da linguagem 

dos ministros do STF. Um dos alvos particulares da discussão foi justamente a 

expressão "embargos infringentes". Discutiu-se até sobre o número gramatical 

dessa expressão ("embargo infringente" ou "embargos infringentes"?). 
 

(CIPRO NETO, Pasquele. Juridiquês. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2013/09/1344084-juridiques.shtml>. 

Acesso em: 18 maio 2014). 
 
 

 

 

 

 

 

CJ8 

          
          Coesão textual 
 

           Bem, na verdade, a julgar pelo que se anda lendo aqui e ali, o meu "é 

óbvio" não é tão óbvio assim. Veja este trecho, retirado de um site: "Duas 

pessoas morreram e uma ficou ferida após terem sido atropeladas na manhã 

deste sábado... (...) Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram ajudantes 

de jardinagem. Eles trabalhavam no local quando o motorista do Toyota Hilux 

perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro. (...) O motorista do carro, um 

bancário de 32 anos, foi preso em flagrante por homicídio doloso... (...) O 

homem se recusou a passar pelo teste do bafômetro, mas, segundo o tenente da 

PM, Luís Gomes, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como... (...) 

Além disso, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas no veículo. Na 

delegacia, ele admitiu que voltava de uma 'balada', onde ingeriu bebida 

alcoólica. O bancário foi levado ao Instituto Médico Legal para a realização de 

exame de dosagem alcoólica ou exame clínico". 

           Ufa! O caro leitor percebeu que, de acordo com o texto, existe apenas 

um Toyota Hilux na cidade em que ocorreu o acidente? Se não percebeu, volte 

ao texto, por favor ("...quando o motorista do Toyota Hilux..." - trata-se da 

primeira referência ao veículo no texto). 
 

(CIPRO NETO, Pasquele. Coesão textual. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/13699-coesao-textual.shtml>. Acesso em 10 jan. 

2013). 
 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/pasquale/2013/09/1344084-juridiques.shtml
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CJ9 

 

        A Mooca, projeção de São Paulo 
 

         A Mooca está perdendo o charme, e não ganhou nada em troca do que lhe 

está sendo impingido. Transporte público? Há – no padrão brasileiro, ou seja, 

um horror. Linhas de ônibus racionais, inteligentes, com traçados diretos? Nem 

pensar! Metrô? A estação mais próxima (Bresser-Mooca) fica praticamente no 

Brás. Ir de ônibus até lá é uma aventura, uma demorada aventura. Entrar num 

trem do metrô ali é outra aventura: em boa parte do dia, os trens são 

simplesmente "impegáveis". 
 

(CIPRO NETO, Pasquale. A Mooca, projeção de São Paulo. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/149139-a-mooca-projecao-de-sao-

paulo.shtml>. Acesso em: 10 junho 2014). 
 

 

 

 

 

 

CJ10 

 

           A Mooca, projeção de São Paulo 
 

O que ocorre na Mooca é espelho do que aconteceu em outros bairros 

paulistanos, como o Tatuapé, onde morei do fim dos anos 80 até 2008. Se você 

quer ver como vai ficar a Mooca daqui a algum tempo, veja como é hoje o 

Tatuapé, com os seus trocentos prédios entulhados em ruas estreitas, muitas 

delas de mão dupla, com estacionamento permitido nos dois lados, conversões 

livres à direita e à esquerda, ônibus velhos e barulhentos que se espremem entre 

os carros etc., etc., etc. Uma maravilha!  
 

(CIPRO NETO, Pasquale. A Mooca, projeção de São Paulo. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/149139-a-mooca-projecao-de-sao-

paulo.shtml>. Acesso em: 10 junho 2014). 

 
 

 

ELIANE CANTANHÊDE 
 

 

CÓDIGO 
 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

CJ11 

 

          Onde nós estamos? 
        

         De repente, a cabeleireira exclamou: "Olha lá, ele está batendo nela de 

novo!". A secretária do salão veio correndo para ver, a cliente espichou o olho. 

As três, meio incrédulas, meio rindo, passaram a acompanhar as cenas na 

quitinete do outro lado da rua. "Ih! Deu outro tapa!"; "Agora ela caiu". 
 

(CANTANHÊDE, Eliane. Onde estamos? Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/164896-onde-nos-estamos.shtml>. Acesso em 9 

maio 2014). 
 

 

 

CJ12 

 

          Onde nós estamos? 
 

          Em vez de olhar a janela, eu olhava para as três, espantada. Quem vai 

chamar a polícia? E a cabeleireira: "Eu? Eu, não. Ele vive dando tapas nela, não 

vou me meter nisso, não". 
 

(CANTANHÊDE, Eliane. Onde estamos? Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/164896-onde-nos-estamos.shtml>. Acesso em 9 

maio 2014). 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/149139-a-mooca-projecao-de-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/149139-a-mooca-projecao-de-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/149139-a-mooca-projecao-de-sao-paulo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/149139-a-mooca-projecao-de-sao-paulo.shtml
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CJ13 

     
         Onde nós estamos? 
 

          Uma amiga e eu tentamos ligar para o 180. Depois da gravação avisando 

que era a Central de Atendimento à Mulher da Secretaria da Mulher da 

Presidência da República, ufa!, uma mocinha atendeu. Ela queria, além dos 

meus dados, o nome do agressor, o nome da agredida, o endereço detalhado... E 

eu sei? 
 

(CANTANHÊDE, Eliane. Onde estamos? Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/164896-onde-nos-estamos.shtml>. Acesso em 9 

maio 2014). 
 

  

CRISTINA GRILLO 
 

 

CÓDIGO 
 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

 

 CJ14 

 

 

 

 

 

 

       
             Quando mais se precisa...  
  

Acessos a estações de metrô bloqueados, poucas bilheterias abertas, 

máquinas de recarga de bilhetes desligadas, seguranças vendendo tíquetes 

desde que o folião tivesse R$ 2,80 trocados — ou não se importasse em ficar 

sem o troco. Opções: ônibus escassos e superlotados ou taxistas com problemas 

de reconhecimento numérico, pois leem R$ 50 quando o taxímetro mostra R$ 

20. 

A impressão pós-Carnaval é a de que, quando mais precisamos, os 

responsáveis pelos transportes públicos resolvem cair na folia. 

Medo de depredações nas estações de metrô? Reforce-se a segurança. 

Receio de retenção dos ônibus em grandes engarrafamentos? Boa oportunidade 

para testar os recentes corredores exclusivos. Taxistas com tarifas próprias? 

Fiscalização e punição. 

A estimativa é a de que o Rio tenha recebido 850 mil turistas nestes 

dias. O número deve ser maior na Copa do Mundo e na Olimpíada. 

Mas está tudo bem. O superintendente para Desenvolvimento Cultural 

da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Luiz Carlos Prestes 

Filho, afirma que o Carnaval mostra que o Rio está pronto para receber a Copa. 

Que medo!  
 

(GRILLO, Cristina. Quando mais se precisa... Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/27411-quando-mais-se-precisa.shtml>. 

Acesso em 18 maio 2014).  
 

 

 

 

CJ15 

 

 

 

 

 

 

Quando mais se precisa... 
 

E não é que o resultado do Grupo de Acesso das escolas de samba, cujo 

vencedor desfila no Grupo Especial no ano seguinte, teve como resultado 

exatamente o previsto por denúncia investigada pela Polícia Civil e pelo 

Ministério Público Estadual? 

Inocentes de Belford Roxo levou o título. Acadêmicos da Rocinha e 

Paraíso do Tuiuti ficaram nas duas últimas colocações. Desceriam para o Grupo 

B, caso Reginaldo Gomes, presidente da Liga do Grupo de Acesso e também da 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/27411-quando-mais-se-precisa.shtml
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CJ15 

 
  

Inocentes, não decidisse que nenhuma escola seria rebaixada.  

Que surpresa! 
 

(GRILLO, Cristina. Quando mais se precisa... Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/27411-quando-mais-se-precisa.shtml>. 

Acesso em 18 maio 2014).  

 
 

FÁBIO SEIXAS 
 

 

CÓDIGO 

 

FRAGMENTO SELECIONADO 

 

 

 

 

CJ16 

 

A F-1 sem Schumacher 
 

Hoje, lembraríamos com saudades daqueles confrontos Hill x Berger x 

Hakkinen x Alesi. Ou Hakkinen x Coulthard x Barrichello x Fisichella. Ou 

Barrichello x Montoya x Coulthard x Raikkonen.  

Mundiais decididos na ponta do lápis, nas etapas finais, nos mínimos 

detalhes. Recordes batidos, brasileiro campeão do mundo, ah, que maravilha.  

Mas não. Nada disso houve. Schumacher existiu. E era muito superior a 

todos. Colocou todos no bolso. Desequilibrou.  
 

(SEIXAS, Fábio. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/146191-a-f-

1-sem-schumacher.shtml>. Acesso em 10 junho 2014). 

 

 
 

5 POEMA 

 

 

CRUZ E SOUZA (S/D) 

 

 

CÓDIGO  

 

POEMA SELECIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

Cárcere das almas 

 

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 

Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 

 

Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo Espaço da Pureza. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/27411-quando-mais-se-precisa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/146191-a-f-1-sem-schumacher.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/146191-a-f-1-sem-schumacher.shtml
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P1 

 

Ó almas presas, mudas e fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas, 

Da Dor no calabouço atroz, funéreo! 
 

Nesses silêncios solitários, graves, 

Que chaveiro do Céu possui as chaves 

Para abrir-vos as portas do Mistério?! 
 

(Poesias completas. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p.94) 

 
 

GONÇALVES DIAS (S/D) 
 

 

CÓDIGO 

 

POEMA SELECIONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olhos verdes 
 

São uns olhos verdes, verdes, 

Uns olhos de verde-mar, 

Quando o tempo vai bonança; 

Uns olhos cor de esperança, 

Uns olhos por que morri; 

Que ai de mim! 

Nem já sei qual fiquei sendo 

Depois que os vi! 
 

Como duas esmeraldas 

Iguais na forma e na cor, 

Têm luz mais branda e mais forte, 

Diz uma — vida, outra — morte; 

Uma — loucura, outra — amor. 

Mas ai de mim! 

Nem já sei qual fiquei sendo 

Depois que os vi! 
 

[…] 
 

Dizei vós: Triste do bardo! 

Deixou-se de amor finar! 

Viu uns olhos verdes, verdes, 

Uns olhos da cor do mar: 

Eram verdes sem esp’rança, 

Davam amor sem amar! 

Dizei-o vós, meus amigos, 

Que ai de mim! 

Não pertenço mais à vida 

Depois que os vi! 
 

(Poemas de Gonçalves Dias. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, s/d, p. 137-139) 
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CECÍLIA MEIRELES (1987) 
  

 

CÓDIGO 
 

POEMA SELECIONADO 
 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amém 
 

Hoje acabou-se-me a palavra, 

e nenhuma lágrima vem. 

Ai, se a vida se me acabara 

também! 
 

A profusão do mundo, imensa, 

tem tudo, tudo – e nada tem. 

Onde repousar a cabeça? 

No além? 
 

Fala-se com os homens, com os santos, 

consigo, com Deus. . . E ninguém 

entende o que se está contando 

e a quem. . . 
 

Mas terra e sol, luas e estrelas 

giram de tal maneira bem 

que a alma desanima de queixas. 

Amém.  
 

(MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de  Janeiro: Nova Aguilar S/A, 1987, p. 208-209). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despedida 
 

Adeus, 

que é tempo de marear! 

 
Por que procuram pelos olhos meus 

rastros de choro, 

direções de olhar? 
 

Quem fala em praias de cristal e de ouro, 

abrindo estrelas nos aléns do mar? 

Quem pensa num desembarcadouro? 

- É hora, apenas, de marear. 
 

Quem chama o sol? Mas quem procura o vento? 

e âncora? e bússola? e rumo e lugar? 

Quem levanta do esquecimento 

esses fantasmas de perguntar? 

 

[…] 
 

(MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de  Janeiro: Nova Aguilar S/A, 1987, p. 167). 
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P5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marcha 
 

As ordens da madrugada 

romperam por sôbre os montes: 

nosso caminho se alarga 

sem campos verdes nem fontes. 

Apenas o sol redondo 

e alguma esmola de vento 

quebram as formas do sono 

com a idea do movimento. 
 

[…] 
 

Como tudo sempre acaba 

oxalá seja bem cedo! 

A esperança que falava 

tem lábios brancos de mêdo. 

O horizonte corta a vida 

isento de tudo, isento... 

Não há lágrima nem grito: 

apenas consentimento. (p. 125 -126) 
 

(MEIRELES, Cecília. Obra poética. Rio de  Janeiro: Nova Aguilar S/A, 1987, p. 125-126). 
 

 

ADÉLIA PRADO (2006) 

 

CÓDIGO  
 

POEMA SELECIONADO 

 

 

 

 

 

P6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espírito das línguas 
 

A propósito de músicos, ginastas, coreógrafos 

digo na minha língua: 

PUXA VIDA! VAI SE ARTISTA ASSIM NO 

INFERNO! 

É português como se fora russo. 

Descuidada de que me entendam ou não, 

falo as palavras, 

para mim também e primeiro, 

incompreensíveis. 

As artes falam humanês, 

também as caras dos homens 

escrevem o mesmo código. 

O que é PUXA VIDA 

VAI SER ARTISTA ASSIM NO INFERNO? 

Só expressam as línguas nas clareiras 

que o choque de uma palavra abre na outra. 

Na Bulgária, certamente traduz-se PUXA VIDA 

por: BERIMBAU! FILIGRANAS DE RENDA! 

Compreender o que se fala 

é esbarrar na sem-caráter, 

inominável, corisca poesia. (p. 13) 
 

(PRADO, Adélia. Terra de Santa Cruz. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 13). 
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ADÉLIA PRADO (2011) 
 

 

CÓDIGO 
 

POEMA SELECIONADO 

 

 

 

 

 

 

P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7 

 

Poema Esquisito 
 

Dói-me a cabeça aos trinta e nove anos. 

Não é hábito. É rarissimamente que ela dói. 

Ninguém tem culpa. 

Meu pai, minha mãe descansaram seus fardos, 

não existe mais o modo 

de eles terem seus olhos sobre mim. 

Mãe, ô mãe, ô pai, meu pai. Onde estão escondidos? 

É dentro de mim que eles estão. 

Não fiz mausoléu pra eles, pus os dois no chão. 

Nasceu lá, porque quis, um pé de saudade roxa, 

que abunda nos cemitérios. 

Quem plantou foi o vento, a água da chuva. 

Quem vai matar é o sol. 

Passou finados não fui lá, aniversário também não. 

Pra que, se para chorar qualquer lugar me cabe? 

É de tanto lembrá-los que eu não vou. 

Ôôôô pai 

Ôôôô mãe 

Dentro de mim eles respondem 

tenazes e duros, 

porque o zelo do espírito é sem meiguices: 

Ôôôôi fia. 
 

(PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 19). 

 
 

JOÃO PAULO PAES (1986) 
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P8 

 

Canção do exílio facilitada 
 

Lá? 

ah! 

sabiá... 

papá... 

maná... 

sofá... 

sinhá... 
 

cá? 

bah! 
 

(PAES, João Paulo. Um por todos. São Paulo: Brasiliense, 1986, p. 27). 
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LÚCIA CORRÊA (2005) 
 

 

CÓDIGO 
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P9 

 

A(h!) caminho da escola 
 

                        Pela          estrada 

                  em po                eirada 

                tantas             idas… 

            tantas               vindas… 

          subindo            montes 

         rompendo           porteiras 

    atravesando             pontes 

colegas dividindo          sonhos 

começo                         de caminho. 

 

               Pelos          campos 

             frutas             doces 

                   e            azedinhas 

         fazem         parte 

           das         lembranças 

      remédio         para  

          muitas       dores 

   promesas  

                e           sabores 

   sinestesias          e metáforas 

              para        a poesía 

                             de  

                         amanhã. 
 

(CORRÊA, Lúcia. Refém. Patos de Minas: [s.n.]. 2005, p.31). 
 

 

6 ROMANCE 

 

 

MACHADO DE ASSIS (1960) 
 

 

CÓDIGO  
 

FRAGMENTO SELECIONADO 
 

 

 

 

R1 

 

 

 

 

 

 

           
          Não tinha a carícia lacrimosa de outro tempo; mas a voz era amiga e 

doce. Sentou-se. Eu estava só, em casa, com um simples enfermeiro; podíamos 

falar um ao outro, sem perigo.Virgília deu-me longas notícias de fora, 

narrando-as com graça, com um certo travo de má língua, que era o sal da 

palestra; eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em mofar dele, 

em persuadir-me que não deixava nada. 

          — Que idéias essas! Interrompeu-me Virgília um tanto zangada. Olhe 

que eu não volto mais. Morrer! Todos nós havemos de morrer; basta estarmos 

vivos. 
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R1 

          E vendo o relógio:     

          — Jesus! são três horas. Vou-me embora. 

          — Já?      

          — Já; virei amanhã ou depois. 

          — Não sei se faz bem, retorqui; o doente é um solteirão e a casa não tem 

senhoras...     

          — Sua mana?      

         — Há de vir cá passar uns dias, mas não pode ser antes de sábado.     

        Virgília refletiu um instante, levantou os ombros e disse com gravidade:      

       — Estou velha! Ninguém mais repara em mim. Mas, para cortar dúvidas, 

virei com o Nhonhô. (p. 118). 
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 118). 
 

 

 

 

 

 

 

R2 

 

[…] Depressa nos familiarizamos; a mãe fazia-lhe grandes elogios, eu 

escutava-os de boa sombra, e ela sorria, com os olhos fúlgidos, como se lá 

dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos 

de diamante...      

            Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, 

que subitamente penetrou na varanda, e começou a bater as asas em derredor de 

Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas 

palavras soltas: — T’esconjuro!... sai, diabo!... Virgem Nossa Senhora!... 

          — Não tenha medo, disse eu; e, tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona 

Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada; a filha, pode 

ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. 

Apertei-lhes a mão e sai, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir 

filosófico, desinteressado, superior. (p. 165).  
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 165). 
 

 

 

 

R3 

 

As pretas, com uma tanga no ventre, a arregaçar-lhes um palmo dos vestidos, 

umas dentro do tanque, outras fora, inclinadas sobre as peças de roupa, a batê-

las, a ensaboá-las, a torcê-las, iam ouvindo e redargüindo às pilhérias do tio 

João, e a comentá-las de quando em quando com esta palavra:  

          — Cruz, diabo!... Este sinhô João é o diabo!  
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 130-131). 
 

 

 

 

 

R4 

 

           Virgília afastou-se, e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a 

olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, 

que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava 

sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em 

vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença; nenhum havia; era a pele 

fina e branca do costume. — Nunca me viu? perguntou Virgília, vendo que a 

encarava com insistência. 

          — Tão bonita, nunca. (p. 177) 
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 177). 
 



259 
 

 
 

 

 

 

 

R5 

          
          — Você parece que não gosta mais de mim, disse-lhe um dia Virgília.  

          — Virgem Nossa Senhora! exclamou a boa dama alçando as mãos para o 

teto. Não gosto de Iaiá! Mas então de quem é que eu gostaria neste mundo?       

         E, pegando-lhe nas mãos, olhou-a fixamente, fixamente, fixamente, até 

molharem lhe os olhos, de tão fixo que era.Virgília acariciou-a muito; eu 

deixei-lhe uma pratinha na algibeira do vestido. (p. 217). 

 
(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 217). 

 

 

 

 

 

 

R6 

 

          […] — Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha 

resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem 

nenhum protesto ou admoestação, dissipou o aleive de Dona Plácida, que ficou 

triste. 

          — Está bem, disse-lhe eu, depois de um quarto de hora; Virgília há-de 

reconhecer que não tive culpa nenhuma... Quer você levar-lhe uma carta agora 

mesmo?  

         — Ela há-de estar bem triste, coitadinha! Olhe, eu não desejo a morte de 

ninguém; mas, se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Iaiá, então sim, 

é que há-de ver o anjo que ela é! (p. 251). 

 
(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 251). 

 
 

 

 

 

 

 

R7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Não tive ânimo de argüir, e, aliás, argüi-la de quê? Não era culpa dela se o 

marido a amava. Disse-lhe que não me fizera coisa nenhuma, que eu tinha 

necessariamente ciúmes do outro, que nem sempre o podia suportar de cara 

alegre; acrescentei que talvez houvesse nele muita dissimulação, e que o 

melhor meio de fechar a porta aos sustos e às dissensões era aceitar a minha 

idéia da véspera. 

          — Pensei nisso, acudiu Virgília; uma casinha só nossa, solitária, metida 

num jardim, em alguma rua escondida, não é? Acho a idéia boa; mas para que 

fugir?  

          Disse isto com o tom ingênuo e preguiçoso de quem não cuida em mal, e 

o sorriso que lhe derreava os cantos da boca trazia a mesma expressão de 

candidez. Então, afastando-me, respondi: 

          — Você é que nunca me teve amor.  

          — Eu? 

           — Sim, é uma egoísta! prefere ver-me padecer todos os dias... é uma 

egoísta sem nome!  

          Virgília desatou a chorar, e para não atrair gente, metia o lenço na boca, 

recalcava os soluços; explosão que me desconcertou. Se alguém a ouvisse, 

perdia-se tudo. Inclinei-me para ela, travei-lhe dos pulsos, sussurrei-lhe os 

nomes mais doces da nossa intimidade; mostrei-lhe o perigo; o terror 

apaziguou-a.  

          — Não posso, disse ela daí a alguns instantes; não deixo meu filho; se o 

levar, estou certa de que ele me irá buscar ao fim do mundo. Não posso; mate-

me você, se o quiser, ou deixe-me morrer... Ah! meu Deus! meu Deus!  
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R7 

         — Sossegue; olhe que podem ouvi-la.  

         — Que ouçam! Não me importa.  

         Estava ainda excitada; pedi-lhe que esquecesse tudo, que me perdoasse, 

que eu era um doido, mas que a minha insânia provinha dela e com ela 

acabaria. Virgília enxugou os olhos e estendeu-me a mão. Sorrimos ambos; 

minutos depois, tornávamos ao assunto da casinha solitária, em alguma rua 

escusa... (p. 207) 
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 207). 
 

 

 

 

R8 

          

           Meu caro crítico, 

         Algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha cinqüenta anos, acrescentei: 

“Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias.” 

Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo- se o meu atual estado; mas 

eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero 

dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A 

morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha 

vida experimento a sensação correspondente. Valha- me Deus! é preciso 

explicar tudo. (p. 285). 

 
(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Minist. da Ed. e 

Cult., 1960. p. 285). 

 
 

GUIMARÃES ROSA (1984) 
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R9 

 

          Hê, mandacaru! Oi, Diadorim belo feroz! Ah, ele conhecia os 

caminhares. Em jagunço com jagunço, o poder seco da pessoa é que vale... 

Muitos, ali, haviam de querer morrer por ser chefes – mas não tinham 

conseguido nem tempo de se firmar quente nas idéias. E os outros estimaram e 

louvaram: – “Reinaldo! O Reinaldo!” – foi o aprovo deles. Ah. (p. 76). 
 

(ROSA, J. Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 76). 

 

 

 

 

 

R10 

            

           Ah-oh-ah, o destempo de estar sendo debochado se irou de mim. 

Esbarrei, também. Me fiz mouco. Mas ele veio para mim, então, saudou, com 

um modo sensato de simpatia. Adiado eu disse: – “Sou o moço professor...” A 

alegria dele, me ouvindo, foi estupefacta. Me ferrou do braço, com porção de 

falas e agrados, subiu a escada comigo, me levou para um quarto, lá dentro, 

ligeiro, parecia até que querendo me esconder de todos. Uma doidice, de quê? 

Ah, mas, ah – esse quem era – o homem? Zé Bebelo. A fixe de fato, tudo nele, 

para mim, tirava mais para fora uma real novidade.  (p. 119 -120). 

 
(ROSA, J. Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 119-

120). 
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R11 

 

          Ouvi e não cri. Ele, Diadorim? Aonde ia, sem mim então, não podia ser 

ele, foras de norma. E ao Paspe reperguntei, pedindo o exato. Era. Mas não 

seria, então, que ele estivesse ferido, numa perna? 

         Ao que nem não nem sim – mais pelo não que pelo sim... – o Paspe 

completou. Não tinha reparado, no relance de tempo. Só viu que o arreio era 

um socadinho, quase novo, e o cavalo alto, desbarrigado, mas pronto de si, 

riscando com todas as ferraduras, murzelo-andrino...  

        Aí, ai, oi, espécie de dor em meus cantos, o senhor sabe. Agora eu 

pateteava. Que que era ser fiel; donde estava o amigo? Diadorim, na pior hora, 

tinha desertado de minha companhia. Às certas, fuga fugida, ele tinha ido para 

perto de Joca Ramiro. (p. 213) 
 

(ROSA, J. Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 213). 
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[…] Ontem abri uma caixa de bombons, selada de fábrica, e lá dentro tinha um 

pedaço desembrulhado e mordido. PUXA VIDA! Que decepção! Rebeca anda 

observou: olha o sinal dos dentes! […] 
 

(PRADO, Adélia. Manuscritos de Felipa. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

R13 

 

Adianta dizer que o dia está maravilhoso? Adianta, porque é a única forma de 

fazê-lo e quando a necessidade obriga o resultado é fresco, portanto: o dia 

estava maravilhoso! Ia à margen da estrada de ferro na direção da casa de 

Joaquim Marroio, de sua antiga fazenda, e foi bom que estivesse sozinha. Antes 

que atravessasse a linha para o lado do córrego percebi uma pata-de-vaca cheia 

de flores movimentando-se à mina aproximação, coalhada de passarinhos. Por 

bobo que pareça, você se sente saudado. Parei um minuto para agradecer e 

prossegui. Quase no pontilhão, contra um “céu de puríssimo azul”, isto mesmo, 

aquele do Hino à Bandeira, um pé de biloscas, sem folhas, só com as vagens 

secas e dois ou três  passarinhos de peito branco, era a alegría. Percebia meu 

corpo como se só treze anos me sustentassem, como quando dizia por ausência 

de palabvas: que bom, que bom, ai, que bom! Os bichos-de-lacre, profusos e 

tagarelas, saíram do capim alto, voando à minha frente, como se me esperassem 

para irem comigo. Aonde, meu deus? À minha felecidade, a um pasto meio 

seco de alto inverno, a uma poeira rica como ouro em pó.  
 

(PRADO, Adélia. Manuscritos de Felipa. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 125). 

 

 

 

R14 

 

O que o homem faz é desinventar o mundo, criá-lo às avessas, o deusinho 

gabiru: pica, separa, corta, depois ajunta de novo e fala ooooooh! 

 
(PRADO, Adélia. O homem da mão seca. Rio de Janeiro: Record, 2007, p. 58). 

 

 


