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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar os usos e as funções do até  no português falado 

na cidade de Goiás, GO, a partir da noção de continnum, cujo ponto mais à esquerda é o 

uso mais concreto do até preposição. 

Utilizamos, como base teórica, alguns estudos sobre funcionalismo, em especial, os 

produzidos por Dik (1989; 1997) e os de Halliday (1973; 1985) e estudos sobre 

gramaticalização, principalmente, os desenvolvidos por Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991), Hopper; Traugott (1993); Ramat; Hopper (1998). 

Os dados para constituição do corpus foram coletados na cidade de Goiás, antiga capital da 

Província/Estado de Goiás. A escolha de tal cidade serviu-nos de parâmetro para 

verificarmos traços de conservadorismo ou inovação na língua. A coleta de dados pautou-

se no modelo teórico-metodológico da sociolingüística variacionista de Labov (1972, 

1994). 

Na análise, foram detectados seis diferentes usos do até, cujos valores conceptuais vão de 

um domínio mais concreto para um domínio mais abstrato. Constatamos que os usos 

assumiram as funções de satélite ou operadores – nos termos da Gramática Funcional de 

Dik (1989) -, o ambiente lingüístico em que cada uso se insere mostra diferentes 

configurações morfo-sintático-semântica e, em relação à classe de palavras, ora o até se 

comporta como preposição, ora como advérbio e ora como conjunção. 

Por fim, os usos foram submetidos a princípios e propriedades inerentes aos processos de 

gramaticalização e, com o auxlílio do modelo de camadas de Dik (1989), o processo de 

gramaticalização foi confirmado. 

Palavras-chave: até, funcionalismo, gramaticalização. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to investigate the uses and functions of até in the spoken Portuguese in 

Goiás City, GO, which constitute a continnum, whose point more to the left is the more 

concrete use of the até preposition. 

We used, as a theoretical base, the studies on functionalism, especially, the ones produced 

by Dik (1989; 1987) and Halliday (1973; 1985) and the studies on grammaticalization, 

mainly the ones developed by Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Hopper; Traugott 

(1993); Ramat; Hopper (1998.  

The data for constitution of corpus were collected in Goiás City, old capital of the state of 

Goiás. The choice of this city served as parameter for us to verify lines of conservatism or 

innovation in the language. The collection of data was ruled by the theoretical-

methodological model of the variacionist sociolinguistics by Labov (1972). 

In the analysis, six different uses of até were found, that asserted conceptual values, which 

go from a more concrete domain to a more abstract domain. We verified that the uses 

assumed the functions of satellite or operators – in the terms of the Functional Grammar of 

Dik (1989) -, the linguistic atmosphere in which each use interferes shows different morfo-

syntatic-semantics configurations and, in relation to the groups of words, the até behaved 

as preposition, some times as adverb and other times as conjunction. 

Finally, the uses were submitted to principles and properties that attest a 

grammaticalization process and, with help of model of layers by Dik (1989), we confirmed 

the grammaticalization process. 

Keywords: até, Functional Grammar, grammaticalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Esta pesquisa tem por objetivo investigar um provável processo de 

gramaticalização no português falado do Brasil. Focalizaremos a escala de mudança 

desenvolvida pelo até, preposição, que em determinados contextos assume a função, mais 

gramatical, de conjunção. 

Alguns estudos sobre até já foram realizados no Português do Brasil (PB). 

Dentre eles, podemos citar o trabalho de Almeida (1999), que fala das relações sintáticas e 

semânticas estabelecidas pelo até segundo uma abordaem funcional-cognitivista. Baião; 

Arruda (1996) falam brevemente da gramaticalização do até. Para isso, consideram a 

trajetória ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO proposta por Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991). Camões (1997) trata dos domínios cognitivos de espaço, tempo e movimento 

expressos por algumas preposições, dentre elas, o até. Poggio (2002 a/b) aborda processos 

de gramaticalização de preposições do Latim ao Português e Viaro (2003; 2004) descreve a 

origem polêmica do até num artigo sobre as mudanças semânticas do item no português do 

século XIX.  

Nenhum desses trabalhos, porém, fez uma descrição voltada para uma 

comunidade de fala historicamente representativa que oferece condições para um estudo 

pancrônico. Pretendemos, com nossa pesquisa, fazer uma descrição ampla do até, 

abordando os usos contemporâneos em comparação com os usos elencados por Poggio 

(2002b) na descrição do português quinhentista. Abordaremos as funções sintáticas, os 

valores semânticos, os aspectos cognitivos, pragmáticos e discursivos relacionados ao até. 

É claro que para isso, recorreremos aos estudos dos autores acima citados, ora para 

autorizar algumas de nossas afirmações, ora para contrapor os usos do até encontrados no 

corpus com os usos encontrados por eles.  

Assim, é nossa proposta descrever o estatuto categorial do até a partir dos 

usos efetivamente realizados, considerando a diversidade funcional que esse elemento 

lingüístico apresenta, de modo que a sua multifuncionalidade possa ser explicitada. Daí a 

orientação funcionalista desta pesquisa, que reconhece uma inter-relação entre os 
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componentes fonético-fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos, pragmáticos e 

discursivos com dados efetivos de uso da língua. 

  A hipótese de nossa investigação é que o até está passando por um processo 

de Gramaticalização, o qual, nos termos de Hopper, Traugott (1993) constitui um processo 

de mudança lingüística em que itens e construções lexicais passam, em determinados 

contextos, a exercer funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, continuam a 

desenvolver novas funções gramaticais. Para isso, embasarão nossa análise postulações 

teóricas funcionalistas, a partir dos trabalhos de Halliday (1973; 1985) e Dik (1989; 1997) 

e a teoria da gramaticalização. 

A coleta de dados para a constituição do corpus de língua falada foi 

realizada a partir de algumas postulações teórico-metodológicas da sociolingüística 

variacionista de Labov (1972). 

A cidade de Goiás, antiga capital da Província e do Estado de Goiás, foi 

escolhida para analisarmos a língua, pois identifica um grupo que compartilha basicamente 

as mesmas as normas de uso, conforme afirma Labov (1972, p. 159), quando se refere à 

comunidade de fala. Além disso, a importância histórica da cidade de Goiás para o estado e 

para o Brasil pode favorecer aspectos de conservadorismo na língua. 

As evidências de que o até está passando por um processo de 

gramaticalização provêm de uma análise empírica inicial, em que as diferentes relações 

sintático-semânticas expressas pelo item em contextos específicos de uso foram 

observadas. 

Em (1), por exemplo, é possível perceber o uso de um até com acepção 

mais concreta, responsável pela ligação de elementos linguísticos na cadeia oracional. O 

item estabelece um valor semântico prototipicamente espacial e, em (2) há o uso de um até 

mais abstrato, discursivo, responsável pelo encadeamento do discurso do falante: 

 

(1) ...eu cheguei lá numa cidade bem próxima do garimpo… chaMA Crichá… chama 
Crichá Velho… tem o Crichá Beirim… que uma cidade q/eu fui de ônibus até lá… e do 
Crichá Beirim até o Crichá Velho eu fui de carona... (1, G1, M, C) 
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(2) a primeira veiz que eu fui pra lá [Goiânia]... eu fui pra... eu trabalhei numa horta... 
numa hortaliça lá... até eu ficava na... no município de Aparecida de Goiânia né? (2, 
G1, M, B, grifo nosso) 

 

Em (1), o uso do até tem uma função gramatical, é uma preposição que 

marca limite espacial entre duas localidades. Já em (2), o até possui uma função discursiva, 

a de acrescentar mais uma informação ao interlocutor no ato da interação verbal. Tal uso 

marca um plano discursivo de fundo, diante de uma informação mais relevante que 

ocuparia o plano da figura, como se fosse um parêntese que se abre numa seqüência 

narrativa para dar mais uma informação ao interlocutor. Esse tipo de uso do até revela as 

hesitações do falante, as mudanças de direção comunicativa, cria reticências e, em grande 

parte, acrescenta novas informações ao que está sendo dito. Desse modo, ele deixa de 

assumir propósitos referenciais de espaço para assumir funções pragmático-discursivas. É 

o que pretendemos investigar. 

  Esta dissertação se organiza em seis capítulos. O primeiro capítulo traz 

alguns princípios teóricos funcionalistas que fundamentam esta pesquisa. A escolha do 

funcionalismo como referência teórica principal tem relação com o fenômeno em estudo, o 

qual solicita um modelo de análise e descrição que considere como princípios básicos a 

competência comunicativa entre os falantes, a fluidez dos sistemas lingüísticos e a 

linguagem como atividade de interação social. Daí a necessidade de atentarmos para as 

metafunções da linguagem de Halliday (1973, 1985) e para o modelo de camadas de Dik 

(1989, 1997).  

  A hipótese da gramaticalização do até exige que, no segundo capítulo, 

façamos referência à Teoria da Gramaticalização, os mecanismos, as propriedades e os 

princípios inerentes a esse processo constitutivo das línguas. Alguns trabalhos sobre 

gramaticalização já realizados no Português do Brasil serão mencionados, o objetivo é 

contextualizar esta pesquisa no movimento teórico-descritivo que eles ajudam a desenhar e 

verificar pontos de apoio para a pesquisa pretendida. 

No terceiro capítulo, apresentaremos o corpus de análise. Faremos um breve 

histórico da cidade de Goiás, comunidade de fala escolhida para coleta dos dados, e 

mencionaremos alguns conceitos e princípios da socilingüística laboviana, que nos serviu 

de parâmetro metodológico para a constituição do corpus. 
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 No quarto capítulo, abordaremos um pouco da polêmica origem do até 

apontada, principalmente, por Poggio (2002a) e Viaro (2003;2004). Apresentaremos 

também o tratamento que o até recebe de dicionários, de gramáticas normativas e da 

Gramática de Usos de Neves (2000). O objetivo é verificar que usos já estão registrados e 

apontar para a fluidez categorial, característica de um item em processo de 

gramaticalização. 

No quinto capítulo, traremos a análise qualitativa dos usos do até 

encontrados no corpus, categorizados a partir das relações semânticas que o item 

estabelece. 

Por fim, no sexto capítulo, falaremos do processo de gramaticalização do 

até. Iniciaremos pela identificação de sua forma fonte. Em seguida, o contínuo de mudança 

do até será descrito. Os usos do até serão submetidos às propriedades de gramaticalização 

de Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991) e aos princípios de Hopper (1991) e Hopper; 

Traugott (1993), que se propõem atestar a gramaticalidade dos itens e a verificar se 

existem, nas línguas em geral, processos de gramaticalização. Para confirmarmos se 

realmente o até está passando por um processo de gramaticalização, o analisaremos a partir 

do modelo de camadas proposto por Dik (1989) e, por fim,  relacionaremos os usos do até 

preposição encontrados por Poggio (2002b) no português quinhentista aos usos do até 

preposição encontrados no corpus da cidade de Goiás, a fim de verificarmos 

conservadorismo ou inovação na língua falada dos vilaboenses. 

  A partir dos resultados obtidos na análise, tentaremos responder, nas 

conclusões, se o contínuo de gramaticalidade descrito pelos usos do até indicam realmente 

um processo de gramaticalização e quais as contribuições do estudo desse item para a 

constituição do Português do Brasil. 
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CAPÍTULO I 

ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

  Este capítulo tem o objetivo de descrever os princípios teóricos 

funcionalistas que sustentam esta pesquisa. Daremos atenção especial à concepção de 

língua e linguagem dessa corrente de pensamento, mencionaremos os estudos 

funcionalistas desenvolvidos nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Holanda e nos 

deteremos nos modelos teóricos propostos por Halliday (1973; 1985) e Dik (1989; 1997) 

por se complementarem, principalmente, no que se refere à noção de interação verbal 

como interação social. 

 

1.1  Funcionalismo: considerações gerais 

 

  O Funcionalismo, uma das correntes do pensamento lingüístico ocidental, 

tem origem na Escola de Praga (1928), principalmente com os russos Trubetzkoy, 

Karcevsky e Jakobson. Segundo Danes (1987, p. 3), a abordagem lingüística da Escola de 

Praga é caracterizada como “estruturalismo funcional” em que os aspectos estrutural 

(sistêmico) e funcional aparecem lado a lado. 

A escola de Londres também se destacou a partir dos estudos de Halliday, 

que se baseou no funcionalismo da escola de Praga, na etnografia, no contextualismo 

desenvolvido por Malinowski nos anos 20 e na lingüística firthiana. 

  Nos Estados Unidos, a etnolingüística de Sapir e Whorf e a sociolingüística 

de Bolinger, Kuno, Himes e Labov contribuíram para a ampliação do modelo teórico 

funcional praguense. Com formação gerativista, Langacker, Lakoff e Elizabeth Traugott 

aderiram à gramática cognitiva, o que também contribuiu para um avanço nos estudos 

funcionalistas da linguagem. Foi, porém, com Sandra Thompson, Paul Hopper e Talmy 

Givón que o funcionalismo ganhou força nos Estados Unidos a partir dos anos 70. Tais 
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autores passaram a considerar uma lingüística baseada no uso, enfocando o contexto 

lingüístico e a situação extralingüística, aspectos pouco observados pelos lingüistas da 

Escola de Praga, dentre eles Mathesius, Jakobson e Danes, que consideravam a 

predominância ora de uma ora de outra função da linguagem ou de um componente de 

análise lingüística. Sobre isso, Casseb-Galvão (2004) diz que há, entre os membros da 

Escola de Praga, uma visão de que toda conduta verbal está voltada para um fim, mas os 

objetivos variam. Para a autora, os lingüistas de Praga, embora tenham percebido o 

dinamismo comunicativo, não o mostraram. Um dos impedimentos para que isso ocorresse 

é a noção de codificação/decodificação, em que há um locutor autônomo, um quase-

dinamismo na língua e uma relação de interação unilateral. 

  Na Holanda, Reichling adotou uma postura funcionalista e influenciou a 

Teoria da Gramática Funcional de Simon Dik. Para Dik (1989), o principal interesse de 

uma lingüística funcional está nos processos relacionados à competência dos falantes ao se 

comunicarem por meio de expressões lingüísticas. 

Os vários modelos funcionalistas mencionados acima contribuíram para se 

chegar a uma concepção de língua/linguagem relativamente comum quando, de forma 

ampla, se fala em funcionalismo. A língua é entendida como instrumento de interação 

social dotada de uma organização interna que serve às necessidades do falante – daí o seu 

caráter funcional. É uma entidade não suficiente em si (Neves, 1997, p. 39) porque é no 

uso que ela se realiza de forma plena, é no uso, também, que o sentido e o sistema 

lingüístico são construídos. Nesse sentido, o funcionalismo tem sua atenção voltada para o 

uso das expressões lingüísticas na interação verbal, o que equivale a uma concepção de 

modelo lingüístico em que se consideram os aspectos pragmáticos, além dos sintático-

semânticos.  

Desse modo, a língua se estabelece nas relações humanas em situações 

históricas, sociais e culturais. Logo, não existe por si mesma, mas em virtude do uso. 

Língua e linguagem, portanto, são funcionais e dinâmicas. São funcionais porque não 

separam o sistema lingüístico e suas peças das funções que têm de preencher e são 

dinâmicas porque reconhecem, na instabilidade da relação entre estrutura e função, a força 

que está por detrás do constante desenvolvimento da linguagem (Neves, 1997, p. 3) 
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  Além das concepções de linguagem e língua, o Funcionalismo considera 

que a fala é uma das responsáveis pela materialização da língua. É nela que se instaura o 

uso, que a língua se manifesta de forma natural e espontânea. Para Halliday (1985, p. 

xxiv), “a língua falada possui uma natureza inconsciente e, como tal, ela exibe um rico 

modelo de construção semântica e, conseqüentemente, gramatical”. O autor afirma ainda 

que “o contexto da língua falada está em um constante estado de fluxo”, o qual revela 

nuances de mudança na língua seja ela de natureza fonético-fonológica, morfológica, 

sintática, semântica ou discursiva. Assim, pode-se afirmar que a fala instancia o sistema e é 

a força geradora de efeitos de sentido. 

  Numa abordagem funcionalista, os componentes fonético/fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmático-discursivos estão integrados. Não é 

possível, por exemplo, estudar apenas um componente sem considerar os outros porque é 

no texto que há a realização verbal completa e é no texto que há a organização do sentido. 

Essa integração é característica de qualquer abordagem que se diga funcionalista e esses 

níveis de descrição só podem ser entendidos conjuntamente. Os modelos de análise 

lingüística de Halliday (1973; 1985) e de Dik (1989; 1997), que se complementam entre si, 

consideram essa integração dos componentes e são altamente sistematizados. Givón (1984) 

apresenta uma proposta mais radical em relação à integração dos componentes, quando 

reconhece uma subordinação de todos os componentes à pragmática. A sintaxe seria, para 

ele, uma codificação de dois domínios funcionais distintos: a semântica, que considera o 

conteúdo proposicional do enunciado, e a pragmática, que considera o aspecto discursivo 

do enunciado. 

Halliday (1985) escreveu An introduction to Functional Grammar. A 

proposta das metafunções de Halliday embasou The Theory of Functional Grammar, de 

Dik (1989; 1997). Interessa-nos fazer uma imersão em algumas postulações teóricas desses 

dois autores, as quais, num sentido amplo, justificam e sustentam a descrição aqui 

proposta. Da proposta de Halliday, destacaremos a noção de funções da linguagem, 

princípios relevantes para o modelo de descrição e análise lingüística desenvolvida por Dik 

(1989; 1997) 
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1.2 As funções da linguagem de Halliday (1973, 1985) 

 

  O homem, como ser constituidor da linguagem, é responsável pelos vários 

usos que se faz da língua para atender a necessidades que são inerentes ao “estar no 

mundo”. Afirma Halliday (1973) que:  

quando interpretamos a língua podemos projetar alguma luz sobre o 
frustrante problema de como é que os usos mais correntes da língua, 
nas situações mais corriqueiras, transmitem de maneira tão eficaz a 
estrutura social, os valores, os sistemas de conhecimento, todos os mais 
profundos e mais penetrantes padrões da cultura. (p. 160) 

 

  Descrever uma língua não significa, então, apenas demonstrar os fenômenos 

lingüísticos que nela ocorrem ou classificar elementos constituidores do sistema à luz de 

um referencial teórico, mas, se considerarmos a função dos elementos lingüísticos e extra-

lingüísticos, descrever uma língua significa revelar os seus valores, os sistemas de 

conhecimentos e padrões culturais que estão na base da organização do sistema conceptual 

dos usuários dessa língua. 

  Halliday (1973) afirma que uma língua pode ser caracterizada de duas 

formas: subjetiva e objetivamente. Quando a pensamos subjetivamente, entra em cena a 

habilidade ou a competência do falante. Quando a pensamos objetivamente, percebemos o 

seu potencial de significados, considerado por Halliday um potencial compartilhado, que 

“é neutro em relação ao falante e ouvinte, mas pressupõe falante, ouvinte e situação” 

(1973, p.129). O conceito de potencial de significados para Halliday é importante porque 

esse potencial faz referência àquilo que o falante/ouvinte pode significar e não o que ele 

sabe. Daí a consideração de dois princípios básicos em Halliday: (1) o texto como unidade 

maior de funcionamento e (2) a multifuncionalidade dos itens que compõem o texto. 

  Se considerarmos esses dois princípios, perceberemos que, no uso da língua, 

há uma variabilidade funcional intensa de modo que um mesmo item ou sentença assume 

funções diferentes em situações comunicativas específicas. Toda essa rede de opções de 

significados oferecida pela língua, a que chamamos multifuncionalidade, é derivada de 
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uma função social particular e é realizada por estruturas lingüísticas cujos elementos se 

relacionam diretamente aos significados que estão sendo expressos. 

Como forma de sistematizar tais postulações, Halliday (1985, p. 53) diz que 

a estrutura interna de um sistema lingüístico baseia-se no princípio de que a cláusula (ou 

frase) é o produto de três processos semânticos simultâneos: a) a representação da 

experiência; b) a interação entre os interlocutores e c) a mensagem. Em vista desses três 

processos semânticos, Halliday chama de metafunções os reflexos lingüísticos altamente 

abstratos da multiplicidade dos usos sociais da língua. Dessa forma, as funções externas ao 

sistema lingüístico e que dizem respeito ao papel das experiências humanas, refletidas na 

organização interna da língua (Halliday, 1973), funcionam como um sistema gramatical 

com input funcional e output estrutural. Em outras palavras, elas explicitam uso e sistema. 

  Halliday (1973; 1985) propõe, então, três metafunções: a ideacional, a 

interpessoal e a textual. Elas se constituem simultaneamente no ato comunicativo. 

  A metafunção ideacional relaciona-se com a expressão do conteúdo, o 

potencial de significado das expressões lingüísticas e as experiências dos mundos interno e 

externo do falante/ouvinte. Nessa metafunção, instanciam-se o sistema de transitividade da 

língua, a interpretação e a expressão dos diferentes tipos de processo do mundo exterior. 

Segundo Halliday (1973), ela “consiste em codificar nossa experiência na forma de um 

conteúdo ideacional” (p. 150). É por meio dessa metafunção que se procura entender o 

ambiente e seus papéis. A partir dela, diferentes itens atuam como os participantes, 

processos e relações, circunstantes. Ela não somente especifica as opções disponíveis no 

significado, mas também determina a natureza de suas realizações estruturais. 

  A metafunção interpessoal “abrange todos os usos da língua para expressar 

relações sociais e pessoais, incluindo todas as formas de intervenção do falante na situação 

de fala e no ato de fala” (Halliday, 1973, p. 151). Essa metafunção se realiza quando 

atuam, na interação, elementos como a seleção pelo falante de um papel particular na 

situação de fala, a determinação da escolha de papéis para o interlocutor e a expressão de 

seus juízos e suas predições. Domínios como o modo e a modalidade realizam a 

metafunção interpessoal, uma vez que ela explicita a influência do ato de fala sobre os 

outros. É nela que a interação verbal se mostra com maior evidência sem, contudo, ser 

predominante em relação às outras. 
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  Por fim, a metafunção textual é que confere materialidade às duas funções 

anteriores. É ela que preenche a exigência de que uma comunicação verbal seja coerente e 

significativa, em contextos situacionais concretos. É ela, também, que faz com que uma 

sentença seja associada a outras e, juntas, construam fios de potencial de significado a 

serem interligados e entrelaçados no tecido da estrutura lingüística. Assim como o sistema 

de transitividade instancia-se na metafunção ideacional e o modo e modalidade instanciam-

se na metafunção interpessoal, os conceitos como de dado e novo1 instanciam-se na 

metafunção textual, já que um item ou expressão pode recuperar o que já foi dito ou 

acrescentar nova informação. 

  A materialização da linguagem se faz via texto. É o texto a realização verbal 

entendida como uma organização de sentido, que tem o valor de uma mensagem completa 

e válida num contexto dado, conforme afirma Halliday (1973). Enquanto a sentença é uma 

unidade sintática, o texto é uma unidade operacional. É no texto que o discurso se instaura, 

já que o co-texto e a situação associados ao produtor/emissor e ao leitor/ouvinte permitem 

analisar ou descrever a força de um ato de fala numa situação comunicativa e os efeitos de 

sentido de determinadas expressões lingüísticas. 

  Assim, para Halliday (1973; 1985), cada elemento da língua é explicado por 

referência à sua função no sistema lingüístico total. Dessa forma, uma gramática funcional 

reconhece todas as unidades de uma língua como configurações orgânicas de funções, e, 

dessa forma, tem cada parte interpretada como funcional em relação ao todo.  

Essa é uma visão diferente do modelo divulgado por Jakobson (1960), no 

qual um emissor envia uma mensagem a um receptor por meio de um canal físico. A 

mensagem necessita de um contexto referente e de um código – a língua - conhecidos pelo 

emissor e pelo receptor para que haja comunicação sem “ruídos”. Quando um dos 

elementos de comunicação é o centro do ato lingüístico, há predominância de uma função 

da linguagem. Assim, se o centro do ato é o emissor, a função predominante será a 

emotiva. A função referencial evidencia o contexto; a função poética dá destaque à 

mensagem; a função fática centra-se no contato; a função metalingüística evidencia o 

código e a função conativa coloca o destinatário em relevo. O que se pode depreender do 

                                                 
1 Tanto Dik (1989) quanto Halliday (1985) explicitam as noções de dado e novo. Para eles, dado é aquilo que 
foi apresentado pelo falante como recuperável no texto ou na situação e novo seria aquilo que constitui uma 
informação nova para o interlocutor. 
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modelo de Jakobson (1960) é a valorização ora um ora outro componente do esquema 

comunicativo, o que não acontece em Halliday. 

A proposta das metafunções de Halliday (1973; 1985) sustenta o modelo de 

interação verbal de Dik (1989) e, conseqüentemente, sua proposta de constituição da 

estrutura oracional em camadas. 

 

1.3 Algumas postulações do funcionalismo de Dik (1989; 1997) 

 

  A partir dos anos 60, novas tendências da lingüística contemporânea vêm 

tentando aproximar o homem da linguagem, investindo num sujeito de múltiplos papéis 

sócio-interacionais que se refletem necessariamente na organização dos sistemas 

lingüísticos. Dessa forma, há uma vinculação entre o pensamento de Halliday (1973; 1985) 

e Dik (1989; 1997), no que se refere à concepção de língua/linguagem. Conforme Casseb-

Galvão (2004, p. 15), os estudiosos de Praga, e depois, Halliday e Dik, a partir de seus 

respectivos modelos, levam em conta 

 

as funções dos itens lingüísticos dentro de um amplo conjunto. 
Eles parecem deixar de lado a dicotomia entre língua e fala e a 
identificação da sincronia estática de Sausssure, e consideram 
que uma teoria funcional sintática e semântica só pode ser 
desenvolvida com sucesso circundada por uma estrutura teórica 
pragmática, ou seja, uma teoria da interação verbal.  

 

Halliday (1973; 1985) e Dik (1989, 1997) atentam para o estabelecimento 

da interface entre a configuração formal, sintática da linguagem e os subsistemas 

semântico e pragmático por acreditarem que o texto pode ser entendido como mensagem e 

como evento de interação, como sistema e como uso. Halliday (1973; 1985) distingue sua 

interface na proposta das metafunções da linguagem: a ideacional ou representacional, que 

se relaciona à língua como representação da realidade; a interpessoal, que diz respeito à 

língua enquanto troca ou interação cooperativa por excelência, já que necessita de, pelo 
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menos, dois participantes. Dik (1989; 1997) consegue fazê-lo ao propor a representação 

das expressões lingüísticas por meio do modelo de camadas, na qual há uma relação entre 

gramática e discurso no nível sentencial.  

  Para dar conta da vinculação entre sistema e uso, Dik (1989, p. 3) diz que 

dois tipos de sistemas de regras regem os sistemas lingüísticos: 

(i) as regras que governam a constituição das expressões lingüísticas, dentre elas as 

semânticas, as sintáticas, as morfológicas e as fonológicas; 

(ii) as regras que governam os modelos da interação verbal em que essas expressões 

lingüísticas são usadas, também conhecidas como regras pragmáticas. 

Assim, para Dik (1989), existem numa língua alguns padrões de adequação 

do enunciado, que possuem importância particular para a Teoria da Gramática Funcional 

(GF). O primeiro deles seria a adequação tipológica, segundo a qual, a Teoria da GF pode 

ser formulada em termos de regras e princípios aplicáveis a qualquer tipo de língua natural. 

O segundo padrão é a adequação pragmática, a qual auxilia o analista da língua a 

compreender como as expressões lingüísticas podem ser efetivamente usadas na interação 

comunicativa. Por fim, a terceira adequação é a psicológica, que reflete sobre a 

compatibilidade entre o que a teoria diz sobre a língua e os mecanismos psicológicos 

envolvidos no processamento da língua natural. 

  Além dos três padrões de adequação, a GF reconhece três níveis de relações 

funcionais: as funções semânticas, as funções sintáticas e as funções pragmáticas, que 

exercem papéis fundamentais nos diferentes níveis da organização gramatical. Muitas 

regras e princípios da GF são formulados com base nessas funções que, conforme Dik 

(1989, p. 24), podem ser assim descritas: 

(i) as funções semânticas definem os papéis que os participantes assumem num 

determinado estado-de-coisas (algo que pode ocorrer em algum mundo – real ou mental), 

designado pelas predicações. Assim, agente, paciente, recipiente são funções semânticas;  

(ii) as funções sintáticas definem diferentes perspectivas através das quais os estado-de-

coisas são apresentados nas expressões lingüísticas. Argumentos exigidos pelo predicado 

são, portanto, funções sintáticas; 
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(iii) as funções pragmáticas definem o status informacional dos constituintes das 

expressões lingüísticas e a integração dessas expressões no percurso discursivo. Tópico e 

foco são, portanto, funções pragmáticas. 

Dik (1989, p. 1-2) ainda afirma que o usuário da língua natural (ULN) 

possui basicamente quatro capacidades verbais-lingüísticas: a epistêmica (capacidade de 

derivar, arquivar e recuperar conhecimentos), a lógica (capacidade de extrair outras 

parcelas de conhecimento a partir de regras de raciocínio), a perceptual (capacidade de 

perceber o ambiente e, a partir dele, derivar conhecimento) e a social (capacidade de o 

usuário saber dizer algo e como dizê-lo ao seu interlocutor). Na produção verbal de 

falantes de línguas naturais, essas capacidades interagem umas com as outras e cada uma 

produz um output, essencial para que as demais operem. Segundo Dik (1989, p. 2), tais 

capacidades atuam junto com a capacidade lingüística do falante, responsável pela 

produção e interpretação correta de expressões lingüísticas estruturalmente completas em 

diferentes situações comunicativas. 

  Para Dik (1989), a gramática funcional é um modelo teórico que se 

distingue das outras teorias de análise linguística, pelo menos, em três sentidos: (i) possui 

uma visão funcional da natureza da linguagem; (ii) centra-se na importância primária das 

relações funcionais para, depois, centrar-se nos diferentes níveis de organização da 

gramática e, por último (iii) pode ser aplicada na análise de diferentes aspectos da 

linguagem em uso, considerando-se a interação verbal (Dik, 1989, p. 2-3). 

Para Dik (1989, p. 45-46), as frases ou cláusulas são descritas em termos de 

estruturas frasais subjacentes, as quais são mapeadas a partir da forma real da expressão 

lingüística determinada por um sistema de regras. Tal sistema de regras determina a forma, 

a ordem dos termos na oração e o contorno entoacional dos constituintes da oração. Isso 

pode ser representado pelo seguinte esquema: 
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Quadro 1: Estrutura subjacente da cláusula. 

ESTRUTRURA SUBJACENTE DA CLÁUSULA 

 

REGRAS DE EXPRESSÕES 

 

EXPRESSÕES LINGÜÍSTICAS 

Dik (1989, p. 46) 

  Ainda segundo Dik (1989, p. 46), a estrutura subjacente da cláusula é uma 

estrutura complexa, na qual vários níveis ou leis da organização semântica e formal têm 

que ser distinguidos para dar conta da tipologia das línguas. O modelo de camadas 

proposto por Dik (1989) apresenta o seguinte quadro esquemático: 

 Quadro 2: Modelo de camadas de Dik (1989) 

CLÁUSULA  ATO DE FALA     Ei, Ej,... 

PROPOSIÇÃO  FATO POSSÍVEL     Xi, Xj,... 

PREDICAÇÃO ESTADO-DE-COISAS    ei, ej,... 

TERMO(S)  ENTIDADES      xi, xj,... 

PREDICADO  PROPRIEDADE/ RELAÇÃO  fi, fj,... 

(Dik 1989, p. 46) 

A base para a estruturação da frase é o predicado, o qual pode ser verbal ou 

nominal. Ele designa propriedades ou relações. Os termos de uma frase referem-se a 

entidades aqui entendidas como funções sintáticas, semânticas ou pragmáticas. Quando um 

predicado é aplicado a um certo conjunto de termos, o resultado é a predicação. Esta, por 

sua vez, designa um estado-de-coisas, “que é algo que pode ocorrer num mundo real ou 

imaginário, ser localizado no tempo e no espaço, ter uma certa duração, ser percebido de 

alguma maneira” (Dik, 1989, p.46-47). O exemplo (3) explicita o afirmado anteriormente: 
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(3) até hoje eu peço benção prá Deus. (1, G1, M. C) 

 

Como um exemplo de predicado, temos o verbo pedir. Este predicado 

designa uma relação entre três entidades: aquele que pede, aquilo que é pedido e a quem é 

pedido, que constituem os termos. Em relação ao papel semântico dos termos, existe um 

agente (eu), um objeto (benção) e um dativo (Deus) – aquele a quem o enunciador fez o 

pedido. O resultado das relações estabelecidas entre todas essas entidades e termos é a 

predicação, que pode ser assim representada: 

ei =  Pres {[ pedir (eu) (bênção) (pra Deus)]} 

A camada da predicação apresenta três níveis: (i) o nível da predicação 

nuclear (nuclear predication), composta pelo predicado e seus argumentos; (ii) o nível da 

predicação central (core predication), que consiste na predicação nuclear estendida pelos 

operadores de predicado e satélites de nível 1 – os quais descreveremos nos próximos 

parágrafos -; (iii) o nível da predicação estendida (extended predication), que consiste na 

predicação central estendida por operadores de predicado e por satélites de nível 2. Tais 

camadas estão no nível ideacional ou representacional de Halliday (1973; 1985), por meio 

da qual os interlocutores organizam e incorporam na língua suas experiências dos mundos 

real e interno. 

Numa ordem mais alta, está a proposição, que atua no nível interpessoal e 

designa fatos possíveis ou conteúdos proposicionais. Segundo Neves (1997, p. 86), “fatos 

possíveis são coisas que podem ser conhecidas ou pensadas, podem ser causa de surpresa e 

de dúvida, podem ser mencionadas, negadas rejeitadas ou lembradas, e podem ser 

verdadeiras ou falsas”.  

E, finalmente, está a cláusula, que constitui um ato ilocucionário (Ei). Ela 

representa o ato de fala expresso pela sentença, especificado pela proposição, pelos 

operadores ilucucionários e pelos satélites ilocucionários de nível quatro. 

Conforme Dik (1989, p. 47), diversas unidades funcionais estão disponíveis 

na estrutura em camadas, dentre elas os operadores e os satélites. 
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Os operadores são, segundo Dik (1989, p. 50, 138), elementos gramaticais 

que dão informação gramatical à predicação, ao estado-de-coisas, à proposição e à 

cláusula. Os operadores podem indicar número (singular, plural, dual), tempo (passado, 

presente e futuro), polaridade (positivo ou negativo), aspecto (imperfectivo, perfectivo, 

prospectivo, progressivo, perfeito), modo (possível, necessário), ilocução (declarativo, 

interrogativo, imperativo). O nível do operador é, normalmente, determinado por seu 

alcance. Existem operadores de termos (); operadores de predicado, de nível 1(1); 

operadores de predicação, de  nível 2 (2); operadores de proposição, de nível 3 (3) e; 

operadores ilocucionários, de nível 4 (4). Cada um opera, respectivamente, em cada uma 

das camadas explicitadas no quadro 2. Assim, um operador de nível quatro ou 

ilocucionário, DECL (declarativo), por exemplo, vai ter em seu escopo elementos de todos 

outros níveis hierarquicamente inferiores, ou seja, o predicado, a predicação e a 

proposição. 

Por outro lado, os satélites são elementos lexicais responsáveis por dar uma 

informação adicional à predicação, ao estado-de-coisas, à proposição ou à cláusula. Eles 

não são definidos como elementos exigidos pelo predicado e incluem, normalmente, os 

advérbios. Seu nível, no modelo de camadas, seria determinado também pelo seu alcance 

ou escopo. 

É possível distinguir, segundo Dik (1989), quatro tipos de satélites: 

1º) Satélite de predicado ou de nível 1 (1): diz respeito aos meios lexicais que 

especificam propriedades adicionais ao conjunto de estado-de-coisas (ECs), designado por 

uma predicação nuclear. 

2º) Satélite de predicação ou de nível 2 (2): representa os meios lexicais que localizam o 

ECs designado por uma predicação em um mundo real ou imaginário, restringindo o 

conjunto de referentes potenciais da predicação às situações externas que o falante tem em 

mente. Além disso, designa os cenários espacial, temporal, cognitivo e o cenário relativo a 

outro estado-de-coisas.  

3º) Satélite de proposição ou de nível 3 (3): inclui os meios lexicais pelos quais o falante 

especifica sua atitude para com a proposição. 
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4º) Satélite ilocucionário ou de nível 4 (4): representa os mecanismos lexicais por meio 

dos quais o falante modifica a força ilocucionária básica de uma expressão lingüística a tal 

ponto que a torna adequada a estratégia comunicativa do enunciador. 

Se considerarmos todas os postulados teóricos acima descritos e o fato de 

que a linguagem é inerente ao ser humano, isso implica em reconhecer nela um sistema 

fluido, não-autônomo, dinâmico e mutável. Em vista disso, o uso de um item ou expressão 

lingüística para servir a várias funções ou a ocorrência de um processo de “perda” de 

significados lexicais e “ganho” de significados gramaticais e/ou discursivos é comum na 

língua, já que um mesmo enunciado pode ser proferido em situações comunicativas 

diferentes e, portanto, assumir sentidos diferenciados. 

Os Usuários de uma Língua Natural (ULNs), segundo Dik (1997, p. 409), 

não falam frases isoladas, mas as combinam dentro de um longo e complexo contínuo de 

atos de fala, ao qual o teórico chama discurso. Um discurso é mais que uma seqüência 

arbitrária de orações. Por isso, mesmo que houvesse uma teoria adequada da oração, essa 

teoria ainda deixaria muito a desejar se fosse considerada como um componente de uma 

teoria ampla da competência comunicativa dos ULNs. Assim, mesmo a estrutura interna 

das sentenças, é sensível à variedade de fatores discursivos, de modo que uma teoria 

“ótima” de frases isoladas é simplesmente impossível. 

Diante desse fato, Dik (1997, p. 410) propõe o seguinte modelo de interação 

verbal: 

  

  

                            formas do falante                                        construtores do destinatário 

                                                                  ----antecipa -- 

                                                                        reconstrói -- 

 

  

 

Informação 
pragmática do falante 

Informação pragmática 
do destinatário 

INTENÇÃO INTERPRETAÇÃO 

Expressão lingüística 
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Dik (1997, p. 410) afirma que esse modelo geral de interação verbal é 

relevante para a produção e a interpretação do discurso. Mais importante a esse respeito é 

que um discurso é produzido e projetado a partir da informação pragmática do falante e do 

seu interlocutor, respectivamente, e que nenhum discurso é interpretável na base de seu 

conteúdo intrínseco sozinho. Desse modo, o conteúdo intrínseco de um discurso são os 

fatores envolvidos no processo de produção verbal: o conhecimento sobre a língua, o 

conhecimento sobre o mundo e mundos possíveis, conhecimento derivado do evento 

comunicativo e da situação em que ela acontece. 

Em vista de tudo isso, poderíamos dizer que discurso, no funcionalismo, 

relaciona-se às estratégias criativas utilizadas pelo falante para organizar seu texto para um 

interlocutor determinado em uma situação de interação verbal específica, o que torna o 

sistema fluido e passível de mudança no decorrer do tempo. Conforme Cunha; Oliveira; 

Martelotta (2003), o discurso pode ser tomado por dois lados: é o ponto de partida para a 

gramática ou é o ponto de chegada da gramática. Dessa forma, ainda conforme Cunha; 

Oliveira; Martelotta (2003), quando determinado fenômeno que estava na gramática passa 

a ter comportamentos não previsíveis, em termos de regras selecionais, pode-se dizer que 

sai da gramática e retorna ao discurso. Aquilo que estava no sistema entra em processo de 

desgaste, com liberdade progressiva da expressão em termos de restrição de ocorrência, e 

com liberdade progressiva do conteúdo em termos de desbotamento e esvaziamento 

semântico. Dessa forma, os itens mudam de um nível não-gramatical e vão para o discurso. 

Como se vê, a teoria de Dik apresenta um modelo altamente elaborado, em 

que noções, conceitos e princípios do funcionalismo apresentam sustentabilidade à 

descrição do uso efetivo das línguas naturais. 

A Teoria da Gramática Funcional não paralisou nos modelos de Halliday e 

Dik. Atualmente, a Teoria da GF está em fase de reformulação. Uma vez que os aspectos 

pragmáticos são reconhecidamente relevantes na análise de uma língua natural, a 

Gramática Funcional do Discurso, prevista por Dik e desenvolvida por Kees Hengeveld, 

seu discípulo, constitui hoje uma nova perspectiva do funcionalismo. 

Dik (1989) diz que a estrutura lingüística possui dois tipos de dependência: 

a do tipo bottom-up e a do tipo top-down. No tipo bottom-up, o falante seleciona, 

primeiramente, um esquema de predicado, que é gradualmente expandido em estruturas 
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mais abrangentes até atingir o nível ilocucionário, para então serem finalmente aplicadas as 

regras de expressão. Esse modelo ascendente (bottom up) contraria, segundo Hengeveld 

(2000 apud Camacho; Penhavel, 2004), o princípio de adequação psicológica, postulado 

pelo próprio modelo funcionalista, com base no qual o processo de produção da fala deve 

ser descrito como um processo descendente (top-down), que vai da intenção do falante à 

articulação fonológica. Conforme Camacho; Penhavel (2004, p. 110), no modelo 

descendente, o falante decide primeiramente seu propósito comunicativo para depois 

selecionar a informação mais adequada para atingir esse propósito; em seguida, codifica 

essa informação em termos gramaticais e fonológicos para, finalmente, efetivar a 

articulação. 

Na Teoria da Gramática Funcional, Dik (1989; 1997) segue o curso bottom-

up. O autor considera difícil iniciar uma apresentação da GF com toda a complexidade das 

expressões lingüísticas em contexto. Daí, parte do estudo mais básico do nível 

morfossintático, o predicado, até chegar à complexidade total da expressão lingüística, 

tanto no que diz respeito à sua estrutura subjacente, quanto às propriedades da expressão. 

O percurso top-down feito pelo falante contribuiu para que Hengeveld 

(2003 apud Neves, 2004) distinguisse três níveis de interação, exatamente na ordem que se 

segue: o nível interpessoal, o nível representacional e o nível da expressão. O 

reconhecimento de tais níveis, no entanto, não invalida a proposta das metafunções de 

Halliday (1973; 1985), que se assenta no postulado de que as línguas são organizadas em 

torno de significados ideacionais ou de conteúdo e em torno de significados interpessoais 

ou de influência sobre os outros falantes. A proposta de Hengeveld (2003 apud Neves, 

2004) é apenas um refinamento do modelo anterior, claramente, inspirado nos postulados 

hallidayanos. 

A Gramática Funcional do Discurso apresenta-se, portanto, como expansão 

da Gramática Funcional de Dik (1989; 1997). Neves (2004, p. 28) explicita as duas razões 

principais que justificam a elaboração de um modelo que considera o discurso: i) existem 

muitos fenômenos lingüísticos que só podem ser explicados em termos de unidades 

maiores do que a frase individual, como partículas discursivas, cadeias anafóricas, formas 

de verbos da narrativa e muitos outros aspectos da gramática que requerem uma análise 

que tome um contexto lingüístico maior; ii) existem muitas expressões lingüísticas que são 

menores que a frase individual, mesmo que funcionem como enunciados completos e 
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independentes dentro do discurso. A questão é, contudo, apenas uma mudança na 

perspectiva de análise, visto que Dik (1997) já reconhecia os três níveis propostos por 

Hengeveld (2003) e mencionou que o discurso é que determina o sentido. 

Contrariando o princípio descendente, apenas por razões metodológicas de 

organização e de exposição, no capítulo de análise da gramaticalização do até, utilizaremos 

o modelo de camadas de Dik (1989), considerando inicialmente a camada mais abaixa, a 

do predicado, em que o até relaciona termos, no nível representacional, para chegarmos, ao 

final, à camada ilocucionária, no nível interpessoal. 

A noção da organização sentencial em camadas de Dik (1989) favorece a 

percepção de que os itens nas línguas são multifuncionais justamente porque atuam em 

diferentes níveis e camadas, as quais mostram as alterações semântica e sintática desses 

itens e dos enunciados. Isso justifica o princípio funcionalista da fluidez e da dinamicidade 

do sistema, que rege o uso das expressões lingüísticas em situações efetivas de interação 

verbal. Esse princípio se mostra, por exemplo, nos processos de constituição lingüística em 

que velhas formas assumem novas funções, como é o caso de processos de 

gramaticalização. 

 

1.4 Funcionalismo e gramaticalização 

 

Numa perspectiva funcionalista, a língua não é um sistema acabado e 

estanque. Conforme já dissemos anteriormente, o sistema lingüístico se constitui no uso 

das expressões lingüísticas. Assim, a gramática das línguas está num contínuo construir-se, 

o que leva a uma relativa instabilidade das funções lingüísticas relacionadas à sua forma. 

Nesse sentido, Hopper; Traugott (1993) afirmam que não há gramática estática. Para eles, a 

gramática é sempre emergente, nunca específica e que ela é ancorada na forma concreta de 

um dado de fala. 

O princípio da gramática emergente sustenta os estudos sobre 

gramaticalização, definida por Hopper; Traugott (1993) como um processo de mudança 

lingüística em que construções lexicais passam, em determinados contextos, a exercer 
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determinadas funções gramaticais e, uma vez gramaticalizadas, continuam a desenvolver 

novas funções gramaticais. 

Tanto o funcionalismo como a teoria da gramaticalização tratam da 

instabilidade e da multifuncionalidade dos itens lingüísticos, aspectos que podem indicar 

um processo de mudança subjacente na língua. Essas abordagens também reconhecem o 

princípio da regularização do uso, que pode determinar a entrada de novas funções no 

sistema a partir de velhas formas. Sobre isso, Cunha; Oliveira; Martelotta (2003, p. 50) 

dizem: 

na trajetória dos processos de regularização do uso da língua, tudo 
começa sem regularidade, exatamente por estar no seu começo, mas 
se regulariza com o uso, com a repetição, que passa a exercer uma 
pressão tal que faz com que o que no começo era casuístico se fixe e 
se converta em norma, entrando na gramática. 

 

Segundo Givón (1971), a sintaxe de hoje é a pragmática discursiva de 

ontem de modo que o caminho cíclico percorrido pelos fenômenos de mudança parte do 

discurso como demonstraremos abaixo: 

 

Discurso > sintaxe > morfologia > morfofonêmicos > zero 

 

Traugott (1982) diz que os significados lexicais mudam, no processo de 

gramaticalização, atendendo a necessidades mais gramaticais. A base de seus estudos está 

nas metafunções da linguagem propostas por Halliday. Traugott (1982) sugere que a 

principal mudança envolvida no processo de gramaticalização é da 

proposicional/ideacional via textual para a interpessoal/expressiva por meio de um 

componente semântico funcional. Esse processo, que se conduz por meio da pragmatização 

de significado, é chamado de “subjetivação”. 

  Isso significa que trabalhar com o referencial funcionalista é considerar o 

ato enunciativo desde o contexto discursivo em que foi dito até os rearranjos lingüísticos 

desse dito no sistema, tendo-se em vista a competência comunicativa do falante e o uso que 
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ele faz de uma forma lingüística velha para uma nova função, mais lexical, mais gramatical 

ou mais discursiva. 

Dessa forma, as pressões do uso e os processos que o envolvem numa dada 

situação de interação verbal direcionam a mudança lingüística, em que, muitas vezes, 

ocorre de um item lingüístico passar de um domínio mais concreto para um domínio mais 

abstrato em vista da satisfação das necessidades comunicativas do falante. 
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CAPÍTULO II 

MECANISMOS E PROPRIEDADES DA GRAMATICALIZAÇÃO 

 

No capítulo anterior, fizemos uma breve relação entre o funcionalismo e a 

teoria da gramaticalização que, como já afirmamos, constitui um fenômeno especial de 

mudança lingüística em que itens lexicais (ou menos gramaticais), cognitivamente mais 

concretos, passam a exercer, em determinadas situações de interação, funções mais 

gramaticais e, conseqüentemente, mais abstratas. 

Neste capítulo, descreveremos um pouco da história da teoria da 

gramaticalização e abordaremos os mecanismos e as propriedades inerentes a ela, 

postulações a serem consideradas na análise do fenômeno a que nos propomos investigar. 

 

2.1 Histórico e conceituação 

 

A discussão sobre a origem das formas gramaticais, entre os lingüistas, não 

é recente. Questões como a afixação de formas verbais, como no francês, nous chanterons 

> nous allons chanter  (nós cantaremos > nós vamos cantar) (Hopper; Traugott, 1993, p. 9) 

despertam o interesse de estudiosos há muito tempo. No século XVIII, por exemplo, 

filósofos franceses como Condillac e Rousseau defendiam que a complexidade gramatical 

e o vocabulário abstrato são historicamente derivados de lexemas concretos. Condillac 

(1746/1749 apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 5) foi o primeiro a noticiar que as 

flexões verbais, tais como os sufixos temporais, são derivadas historicamente de palavras 

independentes. Isso impulsionou os estudos lingüísticos no século XIX, quando foram 

formulados os princípios da gramática comparativa. Horne Tooke (1857 apud Heine; 

Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 5) afirmou que os nomes e verbos são chamados “palavras 

necessárias” e são considerados partes essenciais do discurso, enquanto que outras classes 

de palavras, como os advérbios, as preposições e as conjunções resultam da abreviação ou 
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“mutilação” das palavras necessárias. Humboldt (1825 apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 

1991) defendeu a tese de que as classes de palavras como as preposições e conjunções têm 

origem nas palavras concretas que denotam objetos. 

Todas essas hipóteses levaram estudiosos como Heine, Claudi e 

Hünnemeyer (1991), Hopper; Traugott (1993), Ramat; Hopper (1998) e outros a 

desenvolverem estudos sistematizados que compõem o quadro teórico da gramaticalização, 

entendida como o processo de mudança lingüística em que itens e construções lexicais ou 

menos gramaticais vêm, em certos contextos lingüísticos, desempenhar funções 

gramaticais ou mais gramaticais, e, uma vez gramaticalizados, podem vir a desenvolver 

novas funções gramaticais (Hopper; Traugott, 1993, p. 15). 

O primeiro estudioso a empregar o termo gramaticalização foi Meillet, em 

1912. Ele introduziu o termo gramaticalização e justificou a relevância desse fenômeno 

nos estudos da ciência da linguagem, assinalando que o processo trata da atribuição de um 

caráter gramatical a uma palavra outrora autônoma. 

Segundo Poggio (2002a, p. 60), há três grupos de conceitos de 

gramaticalização, a partir de épocas e perspectivas diferentes. 

O primeiro grupo, segundo a autora, opera com o léxico e a gramática. 

Dentre os principais representantes estão Kurylowicz, e Bybee que consideram a 

gramaticalização um fenômeno decorrente de alterações morfológicas. Tais autores 

consideram ainda que, no processo de gramaticalização, os limites de um morfema são 

ampliados ao avançar do léxico para a gramática ou de formante derivativo para formante 

flexional. 

O segundo grupo opera com o discurso e a gramática. Ele concebe a 

gramaticalização não apenas como uma reanálise do material léxico para o material 

gramatical, mas também como reanálise dos moldes do discurso para os moldes 

gramaticais. Dentre os estudiosos dessa linha de pesquisa estão Li e Thompson (1974 apud 

Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991), Givón (1979), Sankoff (1976), Du bois (1985), os 

quais apontam que a gramaticalização é motivada pelo discurso e que a evolução das 

estruturas sintáticas e morfológicas decorre de estratégias discursivas. 
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O terceiro grupo, enfim, opera com a cognição. Sweetser (1988), Heine, 

Claudi e Hünnemeyer (1991), Svorou (1993) e outros entendem a gramaticalização como 

um fenômeno pertencente ao domínio cognitivo e, portanto, externo à estrutura da língua. 

Tais estudiosos concordam que a gramaticalização se dá devido a alterações semânticas. 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991) dizem que, por meio da gramaticalização, pode-se 

exprimir uma idéia em lugar de outra, enfatizando que a relação entre o uso de uma idéia 

em lugar de outra se dá devido a vários mecanismos cognitivos, dentre eles, a extensão 

metafórica, em que um conceito, antes concreto, ganha contornos semânticos mais 

abstratos. 

Essas posições não são excludentes entre si, uma vez que a gramaticalização 

recruta elementos de diferentes domínios de organização lingüística, no entanto, os 

trabalhos clássicos sobre gramaticalização, entre eles Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), 

Hopper; Traugott (1993) reconhecem a relação gramática e cognição como fundamental 

nesse processo, ou seja, há motivações cognitivas atuantes nesses processos de 

gramaticalização lingüística. 

 

2.2 Do concreto para o abstrato 

 

O sistema conceitual do homem, segundo Lakoff; Johnson (2002), é 

estruturado metaforicamente. Os conceitos mais concretos seriam os espaciais, derivados 

da experiência. A abstração é construída, inicialmente, a partir de conceitos espaciais, que 

são estendidos para conceitos temporais e para outros mais abstratos. Eles dizem ainda que 

a metáfora está difundida na vida diária, não apenas na língua, mas no pensamento e na 

ação. Nesse sentido, a abstração metafórica constitui um mecanismo cognitivo atuante no 

processo de mudança lingüística, especialmente, no que se refere ao percurso léxico > 

gramática ou [ – gramatical] > [+ gramatical]. 

Quanto aos elementos lingüísticos, nos termos de Hopper; Traugott (1993), 

os itens lexicais são, por natureza, mais concretos. Dentre eles, estão os substantivos, os 

verbos e os adjetivos, os quais são usados para reportar ou descrever coisas, ações, 

processos, estados e qualidades. Os itens gramaticais são, por outro lado, menos 
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conceituais e, portanto, mais abstratos. Dentre eles, estão as preposições, os conectivos, os 

pronomes, as conjunções. Eles servem, por exemplo, para indicar relações nominais entre 

um vocábulo e outro (preposições), para conectar partes do discurso (conjunções), para 

indicar se entidades ou participantes em um discurso já foram identificados ou não 

(pronomes ou artigos) e para mostrar se eles estão mais próximos do falante ou ouvinte 

(demonstrativos). Os teóricos da gramaticalização consideram que os itens de conteúdo 

gramatical, mais abstratos, podem ter suas origens nas palavras de conteúdo mais concreto 

e conceitual. Assim, quando um item lexical assume as propriedades de um item 

gramatical, a forma é dita “gramaticalizada”. 

De forma semelhante, Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 28) fazem a 

distinção entre conceitos concretos e conceitos abstratos, que podem ser resumidos no 

quadro abaixo: 

Quadro 3: Relação entre conceitos concretos e conceitos abstratos 

CONCEITOS CONCRETOS 

+ LEXICAIS 

CONCEITOS ABSTRATOS 

+ GRAMATICAIS 

São mais concretos; São mais abstratos; 

São caracterizados como objetos, 

ações e qualidades; 

Incluem conceitos derivacionais e 

relacionais; 

São autosemânticos, ou seja, trazem 

um conceito; 

São sinsemânticos, ou seja, o 

significado é construído pela 

combinação de outros conceitos; 

Contribuem para o conteúdo da 

representação cognitiva; 

Determinam a estrutura da 

representação cognitiva; 

São codificados como formas lexicais, 

tais como substantivos, adjetivos, 

verbos nocionais. 

São codificados como formas não-

lexicais, tais como: verbos auxiliares, 

partículas, afixos, unidades 

suprassegmentais. 
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Um princípio básico em gramaticalização é o da unidirecionalidade, 

segundo o qual, os itens migram do léxico para a gramática, do concreto para o abstrato, e 

não de forma inversa. Atentaremos, na próxima seção, para o princípio da 

unidirecionalidade e outros princípios e propriedades inerentes ao processo de 

gramaticalização.  

 

2.3 Unidirecionalidade, cline, graus e princípios de gramaticalização 

 

Os itens em gramaticalização não mudam abruptamente de uma categoria 

para outra, mas passam por uma série de transições graduais, as quais tendem a ser 

semelhantes em várias línguas, o que mostra que a gramaticalização constitui um processo. 

Até os anos 70, os estudos sobre o processo de gramaticalização eram 

desenvolvidos numa abordagem diacrônica. Depois de 1970, deu-se maior destaque ao 

estudo sincrônico do fenômeno, uma vez que as postulações teóricas ofereciam mais 

subsídios para responder a questionamentos concernentes a um dado momento de uso da 

língua. Hopper; Trougott (1993), além de considerarem o estudo diacrônico da 

gramaticalização, dizem que a pesquisa sincrônica, centrada no uso da linguagem, está 

voltada para a investigação de fenômenos sintáticos e pragmático-discursivos. Uma visão 

pancrônica está sendo explorada atualmente, pois o fenômeno, em grande parte dos casos, 

diacronicamente, envolve mudança e, sincronicamente, implica variação. 

Como processo, a gramaticalização obedece, segundo Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991), Hopper, Traugott (1993) e outros estudiosos, a um princípio básico: o 

da unidirecionalidade, entendida como “o caminho do menos gramatical para o mais 

gramatical, mas não vice-versa” (Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 4). Um item 

lexical, como, por exemplo, back, do inglês, pode estabelecer relações espaço-temporais e 

tornar-se um advérbio e, talvez, eventualmente uma preposição ou um afixo, mas um afixo 

não pode fazer o caminho inverso. Sobre a validade desse princípio, discutiremos 

posteriormente. 

O estabelecimento do princípio da unidirecionalidade suscita a noção de 

cline que, diacronicamente, é o caminho natural, ao longo do qual, as formas se envolvem 
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em um tipo de declive escorregadio que guia o desenvolvimento das formas e, 

sincronicamente, constitui um continuum, um arranjo de formas ao longo de uma linha 

imaginária ao final da qual a forma mais completa de algum tipo seria compacta, reduzida, 

abstrata, gramatical. Há um consenso da literatura especializada no estudo da 

gramaticalização de que o traçado do “cline de gramaticalidade” seria o seguinte: 

 

Item lexical  >  item gramatical    > clítico   > afixo 

 

Existe, também, segundo Hopper; Traugott (1993, p. 7), um “cline de 

lexicalidade”, o qual incluiria afixos derivacionais como –ness em ugliness (feiúra). A 

implicação básica é que cada item à direita é mais claramente gramatical e menos lexical 

do que o item à esquerda. 

Sobre a noção de graus de gramaticalidade, Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991, p. 156-7) dizem que: 

a) As formas derivadas são mais gramaticalizadas que a formas simples. Essa implicatura 

diacrônica está respaldada no princípio da unidirecionalidade, o qual mostra que, por 

exemplo, a conjunção inglesa since (desde) pode indicar causa e tempo. Causa é, 

diacrônica e sincronicamente, mais gramaticalizada que tempo, já que o primeiro valor 

semântico é derivado do segundo; 

b) Os termos que não possuem função espacial são mais gramaticalizados. Essa 

constatação parte da hipótese localista de que a noção espacial é mais concreta que as 

demais, que normalmente são mais abstratas; 

c) Participante inanimado é mais gramaticalizado, já que o participante humano pressupõe 

um conceito mais concreto, enquanto um propósito é mais abstrato, como no exemplo: “eu 

comprei um forro de mesa para Maria”./ “eu comprei um forro de mesa para a cama”. 

d) As formas lingüísticas que não possuem dimensão física são mais gramaticalizadas, uma 

vez que espaço é mais concreto que tempo e tempo é mais concreto que condição ou modo. 

Assim, o continnum de gramaticalidade seria espaço > tempo > condição > modo. 
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e) Também, devido a fatores de passagem do concreto para o abstrato, itens que 

estabelecem relações lógicas de causa e condição são mais gramaticalizados que os que 

estabelecem relações temporais. 

f) Se duas categorias diferem uma da outra somente pelo fato de que uma é mais inclusiva, 

isto é, pode incluir a outra em certos contextos, então, a forma mais inclusiva é mais 

gramaticalizada que a outra. Por exemplo, a pergunta What is this? pode referir-se a pessoa 

(um garoto) ou a um objeto (um carro), enquanto que uma pergunta como Who is this? 

pode referir-se somente à categoria pessoa. De modo similar, modo é mais inclusivo e, 

portanto, uma categoria mais gramaticalizada que instrumento. 

g) As conjunções são mais gramaticalizadas que as preposições, visto que, é comum, em 

muitas línguas, as preposições introduzirem um participante humano (como o exemplo 

dado em “c” – “eu comprei um forro de mesa para Maria), enquanto que as conjunções 

introduzem uma oração encaixada de conteúdo mais abstrato. 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991) apontam ainda algumas implicações 

surgidas em decorrência da passagem do mundo sociofísico para o mundo discursivo. 

a) Distinções em referência espacial tendem a ser eliminadas, uma vez que os itens lexicais 

ou os itens gramaticalizados assumem uma função textual; 

b) O marcador de distanciamento é empregado para esse propósito (exercer uma função 

textual); 

c) Como sempre ocorre em um processo de transição de um domínio para outro, há um 

estágio intermediário de ambigüidade, em que o marcador espacial pode referir-se tanto ao 

mundo real, quanto ao mundo discursivo. 

A trajetória descrita por Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 182), em que 

há transferência metafórica de um domínio de re (das coisas), mais concreto, derivado de 

uma dêixis espacial, para um domínio de dicto (do dizer), mais abstrato, pode ser 

apresentada no seguinte esquema: 
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Quadro 4: Esquema de gramaticalização  

Domínio de re:                      ESPAÇO                                                             TEMPO 

 

 

 

 

Domínio de dicto                                                                                                     TEXTO 

 

Além dos graus de gramaticalização, existem alguns princípios descritos por 

Heine & Reh (apud Hopper, 1996), os quais dizem que, quanto mais uma forma é 

gramaticalizada, 

a) mais ela perde em complexidade semântica; 

b) mais ela perde em aspectos pragmáticos e ganha em significação sintática; 

c) mais ela diminui os membros num mesmo paradigma sintático, ou seja, o falante investe 

na economia lingüística; 

d) mais ela decresce em variabilidade sintática e ganha rigidez na ordem dos constituintes; 

e) mais o seu uso se torna obrigatório em determinados contextos e proibido em outros; 

f) mais ela se funde semântica-morfossintática e foneticamente com outras unidades, o que 

contribui para a perda de substância fonética. 

Além dos graus de gramaticalização propostos por Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991) e dos princípios de Heine e Reh ( apud Hopper, 1996), Lehmann 

(1985) aponta tendências de gramaticalização que, segundo Hopper (1991), explicam a 

gramaticalização, quando já está num estágio bastante avançado e que já é 

inequivocadamente reconhecida. Das tendências propostas por Lehmann (1985), citam-se: 
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a) Paradigmatização: formas lingüísticas tendem a organizar-se em paradigmas, ou seja, 

formas perifrásicas integram-se a paradigmas morfológicos, o que conduz a paradigmas 

pequenos e homogêneos; 

b) Obrigatoriedade: a escolha entre membros do paradigma submete-se a regras 

gramaticais. Assim, as formas tendem a tornar-se obrigatórias; 

c) Condensação: as formas tendem a tornar-se mais curtas, ou seja, os constituintes com 

os quais o item em processo de gramaticalização combina tornam-se menos complexos; 

d) Aglutinação/ coalescência: as formas adjacentes tendem a aglutinar-se. Isso vai da 

juustaposição para uma alternância simbólica; 

e) Fixação: ordens linearmente livres tendem a tornar-se fixas. 

Básicos para o estudo da gramaticalização são os cinco princípios propostos 

por Hopper (1991), reiterados por Hopper; Traugott (1993) e Hopper (1996), dos quais 

tratamos brevemente: 

a) Estratificação: coexistência de formas com função similar. Mistress, mrs, miss2, por 

exemplo, constituem graus diferentes do que foi originalmente a mesma palavra.  

b) Divergência: quando uma forma lexical ou menos gramatical se gramaticaliza em 

clítico ou afixo, a original pode continuar autônoma e sujeita a sofrer mudanças como as 

demais formas, o que pode configurar com um novo processo de gramaticalização. Mrs, 

miss e ms, por exemplo, separam-se do substantivo original mistress, mas o nome 

permanece com o significado semelhante ao original. 

c) Especialização: quando há gramaticalização, dá-se o estreitamento da variedade de 

escolhas formais com nuances semânticas diferentes; nesse caso, um menor número de 

formas assume significados semânticos gerais. Assim, há possibilidade de que um item se 

torne obrigatório. 

d) Persistência: quando um item se gramaticaliza, alguns traços da forma fonte 

permanecem na forma gramaticalizada. Isso pode restringir a distribuição sintática do item 

gramatical. 

                                                 
2 Salientamos que Mr., Mrs., Miss. não constituem exemplos de gramaticalização. 
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e) Decategorização: quando estão em processo de gramaticalização, as formas podem 

perder ou neutralizar as propriedades sintáticas e as marcas morfológicas de categorias 

maiores como nomes e verbos e assumirem os atributos das categorias menores como 

preposições, conjunções, verbos auxiliares, pronomes, demonstrativos, particípio de 

verbos, outros. Assim, uma forma decategorizada, normalmente, não recebe acessórios 

morfossintáticos como artigos, demonstrativos e possessivos para especificá-los, uma vez 

que a nova categoria, da qual faz parte, não permite a inserção de tais elementos. 

No capítulo VI, os graus de gramaticalidade propostos por Heine; Claudi; 

Hünnemeyer  (1991) e os princípios de Hopper (1991, 1996) contribuirão para 

verificarmos a gramaticalidade do item até em diferentes situações comunicativas. 

Outros mecanismos e propriedades são inerentes ao processo de 

gramaticalização, dentre eles a metáfora e a metonímia, que serão estudadas na seção 2.4, a 

seguir. 

 

2.4 Processos cognitivos 

 

Segundo o princípio da iconicidade, existe uma relação cognitivamente 

motivada entre forma e função. Peirce (1940 apud Neves, 1997) distinguiu dois tipos de 

iconicidade: a imagética e a diagramática. A imagética é aquela que diz respeito à estreita 

relação entre um item e seu referente. A diagramática é aquela que se refere a um arranjo 

icônico de signos, sem necessária intersemelhança entre tais signos. Assim, o fato de uma 

seqüência narrativa seguir a ordem dos eventos é um exemplo da iconicidade diagramática. 

Numa concepção funcionalista da linguagem, há motivações que levam o 

falante a fazer novos usos de formas lingüísticas já existentes, existem algumas 

explicações para mudanças desse tipo. Assim, o empréstimo de outros dialetos ou línguas, 

a criação de expressões simbólicas como as onomatopéias, a extensão do uso de formas já 

existentes para expressar novos conceitos, incluindo analogias, metonímias e metáforas, 

mediadas pela criatividade são algumas explicações funcionais para o fenômeno da 

gramaticalização. 
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No processo de gramaticalização, a relação entre forma e significado não é, 

portando, arbitrária, é motivada iconicamente. Mecanismos próprios da cognição 

contribuem para que haja mudança semântica de formas lingüísticas mais concretas e 

lexicais para formas lingüísticas mais abstratas e gramaticais. Raramente os falantes das 

línguas naturais criam novas expressões. O que ocorre, normalmente, é que novos 

conceitos e significados são criados, a partir de formas lingüísticas já existentes. Assim, o 

princípio da exploração de velhos significados para novas funções, de Werner, Kaplan 

(1963 apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 28) se sustenta pelo princípio da 

multifuncionalidade de um mesmo item numa dada língua natural. 

Segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), os principais desencadeadores 

do alargamento de sentido de um item são os mecanismos cognitivos da metáfora e da 

metonímia, que auxiliam na interação verbal do falante e constituem mecanismos co-

responsáveis pela gramaticalização. Vejamos, então estes mecanismos, suas manifestações 

na interação e a correlações que estabelecem entre si. 

 

2.4.1 A metáfora e a metonímia no processo de gramaticalização 

 

Dois tipos de metáforas são distinguidos por Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991). A primeira está relacionada às figuras de linguagem, em que uma expressão nova é 

formada com uma predicação “falsa” e envolve violação de regras semânticas e 

conceituais, tal como fazem os poetas e prosadores. A segunda é chamada metáfora 

emergente. Nela, um item ou expressão é produzido sobre predicações já existentes em 

contextos e situações novas. Hopper; Traugott (1993), Taylor (1989) e Lakoff; Johnson 

(2002), em seus respectivos trabalhos, também falam da metáfora emergente, conceitual ou 

do cotidiano, conforme denominação de cada autor. 

A metáfora, segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), pode ser 

construída a partir de uma estratégia para estruturar experiências no mundo real ou em 

algum mundo hipotético, ou no mundo do discurso, mas também é estendida para o 

domínio gramatical. Dessa forma, uma oração como “ele chegou no topo no quinto dia” é 
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tida como literal ou congruente e uma oração como “o quinto dia o viu no topo” é tida 

como uma expressão incoruente ou metafórica. 

Exemplos como “não consigo tirar essa música da minha cabeça” ou “sua 

cabeça está recheada de idéias interessantes” ou ainda “será que vou conseguir enfiar 

essas estatísticas na tua cabeça?” nos levam a pensar na metáfora de que “a mente é um 

recipiente”, segundo Lakoff; Johnson (2002, p. 17). Da mesma forma, idéias (ou sentidos) 

são objetos em exemplos como “quem te deu essa idéia?”, “ não consegui achar essa idéia 

em nenhum lugar do texto”, “você encontrará idéias melhores que essa na biblioteca” 

(Lakoff; Johnson, 2002, p. 17). Dessa forma, pode-se conceituar metáfora como a 

compreensão e a experienciação de uma coisa em termos de outra (Lakoff; Johnson, 2002; 

Hopper; Traugott, 1993; Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991; Taylor, 1989). 

O corpo humano, segundo Lakoff; Johnson (2002), Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991), é a base física para a criação de metáforas orientacionais do tipo para 

cima/ para baixo, dentro/ fora, frente/ trás, em cima de/ fora de, central/ periférico. Uma 

postura caída, por exemplo, corresponde a tristeza e depressão, ao passo que postura ereta 

corresponde a um estado emocional positivo. Uma metáfora como “ele está mesmo para 

baixo estes dias” possui o corpo humano como referência espacial para falar de um estado 

de tristeza de alguém. 

O conceito de tempo, em conseqüência, apresenta-se a partir de noções 

espaciais, sempre, tendo o homem como referência, i) o tempo vem depois dele de frente 

para trás; ii) o tempo é um objeto em movimento e move-se ao redor do homem; iii) o 

tempo é estável e o homem se move em torno dele em direção ao futuro. (Lakoff; Johnson, 

2002, p. 103, grifo nosso). Portanto, “é bem adequado o uso de termos espaciais, como as 

preposições, para expressarem o tempo, uma vez que ele é, metaforicamente, 

conceitualizado em termos de espaço” (Poggio, 2002a, p. 44). 

A metáfora emergente, explicitada no parágrafo anterior, é básica para o 

processo de gramaticalização. Segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), ela seria de 

natureza categorial, ou seja, o desenvolvimento das estruturas gramaticais é descrito em 

termos de algumas categorias básicas que vão de elementos mais concretos à esquerda a 

elementos mais abstratos à direita. A configuração da escala categorial em processo de 

gramaticalização, segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 48), seria a seguinte: 
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Pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > qualidade 

 

As categorias acima representam entidades prototípicas, que incluem uma 

variedade de conceitos. A relação entre elas é metafórica por natureza, isto é, qualquer uma 

delas pode servir a conceitos relacionados a qualquer categoria que, no esquema acima, 

esteja à sua direita. 

O protótipo pode ser entendido, nos termos de Hopper e Traugott (1993, p. 

26), como “a propriedade de similaridade entre um item e outro”. Em outras palavras, o 

protótipo seria o membro que ostenta o maior número de propriedades que bem 

caracterizam uma categoria. Assim, por exemplo, “maçã” seria o protótipo da categoria 

“frutas”. Neves (2004) afirma que o protótipo determina a classificação dos demais 

membros de uma categoria, conforme o grau de semelhança que tenham com ele. Essa 

semelhança configuraria aquilo que se conhece como “semelhança de família” (cf. Rosch; 

Mervis, 1975 apud Neves, 2004, p. 21). 

No processo de gramaticalização há um percurso fonte > alvo. A forma 

fonte pode ser entendida como os lexemas básicos de uma língua natural. Partes do corpo 

(cabeça, mãos, pés...), coisas da natureza (céu, terra...), seres humanos (pessoa, pai, mãe, 

criança...), ações (vir, dar, pegar, segurar, achar...), verbos de postura (levantar, sentar-

se...), processo mental (entender...), quantidade (um, muitos...) originalmente expressam 

conceitos concretos. Assim, segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), uma parte do 

corpo, costas, por exemplo, pode ser entendida como objeto concreto. Em alguns casos, 

porém, o seu sentido pode ser estendido metaforicamente e conceituar categorias mais 

abstratas como: espaço (atrás), tempo (depois) e qualidade (retardado). Desse modo, uma 

categoria mais abstrata tem sua forma-fonte numa categoria mais concreta e conceitual. 

Pode parecer contraditório, quando aqui afirmamos que espaço constitui uma categoria 

mais abstrata, quando anteriormente afirmarmos que expressões espaciais são mais básicas 

e concretas que outras espécies de expressões. Nos termos de Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991), é possível justificar que espaço é fonte de várias funções gramaticais, mas não uma 

fonte primária, uma vez que os conceitos locativos são derivados de conceitos mais 
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concretos, de entidades referenciais, de conceitos pertencentes à categoria objeto ou 

pessoa. 

Além de itens lexicais acima descritos, Hopper; Traugott (1993) consideram 

ainda como forma-fonte de gramaticalização itens menos gramaticais, que não se 

configuram como nomes nem como verbos nocionais, mas itens que estão entre o valor 

lexical e o valor gramatical. 

A distinção da escala metafórica, proposta por Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991, p. 48), está refletida nos vários aspectos da estrutura das línguas como as classes de 

palavras e os tipos de constituintes. Abaixo, mostraremos as correlações que podem ser 

estabelecidas entre as categorias metafóricas, a classe de palavras e o tipo de constituinte, 

conforme estabelece Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 53-54). 

 

Quadro 5: Correlação entre as categorias metafóricas, as classes de palavras e os tipos de constituintes 

CATEGORIA CLASSE DE PALAVRAS TIPO DE CONSTITUINTE 

PESSOA Nome humano Sintagma nominal 

OBJETO Nome concreto Sintagma nominal 

ATIVIDADADE Verbo dinâmico Sintagma verbal 

ESPAÇO Advérbio, adposição Sintagma adverbial 

TEMPO Advérbio, adposição Sintagma adverbial 

QUALIDADE Adjetivo, estado, verbo, advérbio Modificador 

 

Considerando-se o princípio da decategorização, Hopper; Trougott (1993, p. 

104) mostram um cline de categorialidade: 

 

Categoria maior     >     adjetivo/ advérbio     > categoria menor 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

 

Nesse esquema, as categorias maiores são nomes e verbos, consideradas 

categorias lexicalmente “abertas”. As categorias menores incluem as preposições, as 

conjunções, os verbos auxiliares, os pronomes e os demonstrativos. Tais categorias, 

diferentemente da primeira, são consideradas categorias “fechadas”. Os adjetivos e os 

advérbios estão num grau intermediário entre as categorias maiores e as categorias 

menores e podem derivar diretamente de verbos e nomes respectivamente. 

Um dos problemas derivados da transferência metafórica, conforme Heine; 

Claudi; Hünnemeyer (1991, p.66) é a ambigüidade semântica. Um mesmo item pode 

referir-se, ao mesmo tempo, à parte do corpo de uma pessoa e parte de trás de um objeto, 

parte de trás e espaço de trás de um objeto, tempo ou espaço; tempo e qualidade. Dessa 

forma, como muitos significados são justapostos, as categorias OBJETO, ESPAÇO, 

TEMPO E QUALIDADE nem sempre podem ser separadas umas das outras. A mudança 

de uma categoria não implica uma substituição repentina de um sentido para outro. Muitas 

vezes, os sentidos coexistem. Essa alteração processual pode ser ilustrada pela figura a 

seguir, transcrita de Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 74) 

A __A,B__B 

Segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), é possível perceber dois 

mecanismos envolvidos no continuum de mudança: transferência conceptual, de caráter 

metafórico relacionado com os domínios cognitivos e a reinterpretação induzida pelo 

contexto, de caráter metonímico que resulta em conceitos interseccionados. 

Na reinterpretação induzida pelo contexto, ocorreria um tipo de 

manipulação pragmática do discurso, através da qual a interpretação dos conceitos 

inseridos nas expressões estaria sujeita ao contexto. A manipulação pragmática do 

discurso, segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 71-72), envolveria três estágios: 

 

Estágio I: em adição ao sentido nuclear A, uma dada forma lingüística F 
adquire um sentido adicional C. Isso pode resultar em ambiguidade 
semântica, desde que os sentidos de A ou B estejam explicitados no 
contexto C. Qualquer um desses dois sentidos potencialmente utilizáveis é, 
não necessariamente, dependente da situação comunicativa. Assim, é 
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possível que o falante queira dizer A e o ouvinte interprete como B ou que o 
ouvinte entenda B enquanto o falante pretende conduzir a interpretação 
para A. 

 

Estágio II: a existência do sentido B, nesse momento, possibilita que forma 
a relevante seja usada em novos contextos compatíveis com B, mas que 
excluam o sentido A. 

 

Estágio III: B é convencionalizado. Pode-se dizer que ele forma um foco 
secundário caracterizado por propriedades contidas em elementos não 
presentes em A – com o efeito que F agora tem dois “polissemas”, A e B, os 
quais podem desenvolver-se, e eventualmente, tornarem-se homófonos.3 

 

A reinterpretação induzida pelo contexto suscita outro mecanismo 

envolvido no processo de gramaticalização, a metonímia. Assim como a metáfora, a 

metonímia é usada em situações em que uma entidade é entendida com referência a outra. 

Mas, diferentemente da metáfora, a metonímia, de alguma forma, estabelece uma relação 

de contigüidade entre o primeiro elemento e o segundo. As relações estabelecidas por esses 

dois mecanismos cognitivos são explicados em (a) e (b): 

(a)                                                                                                (b) 

METÁFORA METONÍMIA 

   

 

       relação de similaridade                                                          relação de contigüidade 

                                                 
3 Stage I: In addition to its focal or core sense A, a given linguistic form F acquires an additional sense B 
when occurring in a specific context C. This can result in semantic ambiguity since either of the senses A or 
B may be implied in context C. Which of the two senses is implied usually is, but need not be, dependent on 
the relevant communication situation. It is equally possible that the speaker means A and the hearer interprets 
him or her as implying B or that the hearer understands B whereas the speaker intends to convey A. 
Stage II: The existence of sense B now makes it possible for the relevant form to be used in new contexts that 
are compatible with B but rule out sense A. 
Stage III: B is conventionalized; it may be said to form a secondary focus characterized by properties 
containing elements not present in A – with the effect that F now has two “polysemes,” A and B, which may 
develop eventually into “homophones.” (Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 71-2) 
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Segundo Taylor (1989, p. 122), a retórica tradicional define metonímia 

como uma figura de discurso por meio da qual uma entidade (e1) é usada para se referir a 

outra entidade (e2), a qual é contígua a (e1). Da mesma forma que a metáfora, a metonímia 

tem a função de propiciar o entendimento de algo e, portanto, possui uma função 

referencial. Segundo Lakoff; Johnson (2002, p. 93), 

 

quando dizemos que precisamos de boas cabeças no projeto, 
estamos usando “boas cabeças” para nos referirmos a “pessoas 
inteligentes”. Mas não é só usar a parte (cabeça) para 
representar o todo (pessoa), porém selecionar uma 
característica particular da pessoa, ou seja, a inteligência, que é 
associada à cabeça. 

 

Daí a compreensão de que a metáfora e a metonímia são motivadas 

iconicamente e, pelo fato de serem processos cognitivos de abstração de sentido, 

contribuem para que o processo de gramaticalização se efetive nas línguas. 

Sinteticamente, a diferença entre esses dois mecanismos cognitivos pode ser 

resumida no seguinte quadro comparativo, produzido a partir das postulações teóricas de 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991): 
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   Quadro 6: Diferenças entre metáfora e metonímia no processo de gramaticalização 

METÁFORA METONÍMIA 

Representa membros de um domínio 

semântico por meio de outro; 

Indicia, aponta significados que estão 

implícitos; 

Especifica algo, usualmente mais 

complexo, por meio de outra coisa não 

presente no texto; 

Especifica um significado por meio de 

outro que está presente, ainda que de forma 

não-explícita no contexto; 

Opera por meio da analogia; Opera por reanálise 

 

Sobre reanálise, Hopper; Traugott (1993, p. 32) dizem que ela modifica as 

representações subjacentes, dentre elas, os aspectos semânticos, sintáticos ou morfológicos 

e traz mudança de regras. Mais especificamente, aquilo que era fronteira, na reanálise, 

torna-se algo único. Um exemplo de reanálise está em Casseb-Galvão (2001), quando 

descreve os usos evidenciais da expressão “(ele) diz que”. Nessa construção perifrásica, o 

“que”, em alguns usos, introduziria um oração encaixada. Contudo, muitos textos escritos 

de literatura romanesca (Casseb-Galvão, 2001, p. 178), de autores diversos, trazem a 

expressão diz que grafada como uma única palavra. Assim, há uma vinculação entre o 

predicado matriz e o complementizador e o que deixa de ser uma entidade autônoma. 

Vejamos um exemplo: “Diz-que Deus fez eu no mesmo dia que fez o Brasil e nesse dia 

tinha levantado com mania de exagero, com o perdão da palavra.” (Borges, D. O ídolo de 

Cedro. Livres Artes: São Paulo, 1965) 

 

2.5 Propriedades inerentes ao processo de gramaticalização 

 

O processo de gramaticalização possui, segundo Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991, p. 212), propriedades inerentes como a manipulação conceitual, a 

unidirecionalidade, a assimetria entre forma e significado, a decategorização, a 

recategorização, a perda de autonomia e a erosão. 
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A noção de unidirecionalidade é polêmica na literatura especialidaza em 

gramaticalização, por isso, a seção 2.6 será específica para discutirmos tal propriedade. 

A manipulação conceitual pode ser entendida como o processo pelo qual as 

formas lingüísticas com significados lexicais ou menos gramaticais são usadas para 

designar significados mais gramaticais. Na assimetria entre forma-significado, é possível 

perceber que dois significados diferentes podem ser usados para uma mesma forma 

lingüística, um lexical ou menos gramatical por um lado e um mais gramatical por outro. 

Sincronicamente, o resultado dessa característica é a polissemia ou a ambigüidade. Quando 

os itens mais gramaticais afastam-se das propriedades inerentes à categoria do item fonte 

(lexical ou menos gramatical) do processo de gramaticalização e, nessa trajetória, há perda 

de propriedades, temos o que Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Hopper; Traugott (1993) 

e Hopper; Ramat (1998) chamam de decategorização. Já a recategorização tende a 

restaurar a iconicidade entre forma e significado. O efeito da recategorização são formas 

“híbridas”, ou seja, as formas apresentam simultaenamente propriedades de sua classe de 

origem e da classe a que se direciona. 

Depois que uma forma é decategorizada, há a perda de autonomia 

morfossintática, de modo que o item torna-se dependente de outras formas. Um efeito 

disso pode ser uma forma livre tornar-se um clítico ou um clítico tornar-se um afixo. Por 

fim, a erosão constitui um processo em que a substância fonética de uma forma 

gramaticalizada tende a tornar-se reduzida e/ou assimilada para seu envolvimento. 

Dois fatores têm sido responsáveis pela erosão: o princípio da quantidade e 

a relativa freqüência de uso. Segundo Givón (1990 apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 

1991), o princípio da quantidade, entendido como princípio de codificação icônica, diz que 

o tamanho do item é proporcional à quantidade de informação que ele codifica. Quando 

gramaticalizada, a forma se reduz. Em relação à freqüência relativa de uso, maior 

freqüência de uso dos morfemas gramaticais favorece o que Gabelentz ([1991] 1901 apud 

Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991) chamou de abnutzung (abrasion) de sua substância 

fonética, ou seja, quanto mais um item é utilizado mais ele pode sofrer desgaste em sua 

substância fonética. 
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2.6 (Uni)direcionalidade ou (poli)direcionalidade? 

 

Grande parte dos teóricos da gramaticalização concorda que a 

unidirecionalidade, ou seja, “a hipótese básica de que há uma relação entre dois estágios A 

e B, tal que A ocorre antes de B, mas não vice-versa” (Hopper & Traugott, 1993, p. 95) é 

um forte princípio que explica a mudança pela qual um item lexical passa a exercer 

funções gramaticais num cline canônico de mudança que parte do concreto para o abstrato, 

do lexical para o gramatical ou de categorias maiores para categorias medianas para se 

chegar a categorias menores. Hopper e Traugott (1993) dedicam um capítulo inteiro para 

falar da hipótese da unidirecionalidade. Da mesma forma, Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991) apontam a unidirecionalidade como princípio básico da gramaticalização. 

Recentes estudos, porém, têm questionado essa hipótese, uma vez que 

existe a lexicalização, em que, inversamente, as formas lingüísticas se desenvolvem da 

gramática em direção ao léxico. Campbell; Janda (2001 apud Castilho 2004, p. 36), por 

exemplo, questionam se a gramaticalização é unidirecional. Para  Ramat (1998, p. 120), 

por um lado, a lexicalização algumas vezes é considerada como o estágio final da 

gramaticalização. Por outro lado, na literatura lingüística os mesmos fenômenos algumas 

vezes são citados como casos exemplares de outro processo lingüístico. Anttila (1989 apud 

Hamat, 1998, p. 120) afirma que quando um advérbio é originado de um nome, esse 

advérbio precisa ser aprendido separadamente e é, então, um novo item lexical. Hopper; 

Traugott (1993, p. 131) consideram a formação adverbial nas línguas românicas como uma 

instância direta de gramaticalização: uma nova forma gramatical começou a existir a partir 

de uma palavra autônoma, envolvendo mudança semântica e decategorização. 

Um dos trabalhos de maior relevância é o de Cabrera (1998), que fala das 

relações entre gramaticalização e lexicalização no estudo da mudança lingüística de verbos 

para nomes e de nomes de objetos para a categoria pessoa em línguas como o espanhol, o 

basco e o húngaro.  

O autor conclui que os processos de gramaticalização e de lexicalização são 

dois aspectos complementares do desenvolvimento lingüístico, de modo que o primeiro 

envolve abstração metafórica e o segundo concretização metonímica.  
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Para comprovar sua tese, Cabrera (1998) usa três exemplos de lexicalização 

em espanhol, a partir de pares lingüísticos como: la corneta/ el corneta (a corneta/ o 

corneta); la trompeta/ el trompeta (a trompete, o trompete) e la espada/ el espada (a 

espada/ o espada). Todos os três pares de palavras são originalmente nomes femininos, 

denotando um objeto concreto, mas, pelo processo de lexicalização, elas denotam uma 

pessoa, aquela que usa o objeto descrito. A relação entre o objeto e a pessoa é de 

contigüidade. Essa relação acontece, também, em um outro exemplo citado, num contínuo 

de perdas vocabulares. Vejamos: o homem de bigodes > o de bigodes > os bigodes > o 

bigode. Nesse exemplo, uma característica do homem (possuir bigodes) torna-se uma 

referência para designá-lo. Daí, o caráter metonímico, e não metafórico, da lexicalização.  

Nas análises de Cabrera (1998), uma mudança semântica de objeto para 

pessoa aconteceu. Assim, há um movimento contrário ao da gramaticalização, o qual leva 

o autor a propor uma hierarquia de lexicalização inversa a de Heine; Claudi; Hünnemeyer 

(1991)4, transcrita na p. 45 deste trabalho. Abaixo reproduzimos a hierarquia proposta por 

Cabrera (1998, p. 216): 

 

Qualidade > tempo > espaço > processo > objeto > pessoa 

 

Hopper; Traugott (1993) reconhecem alguns usos não-unidirecionais 

reconhecidos por Nichols; Timberlake (1991 apud Hopper; Traugott, 1993) no estudo do 

russo arcaico, mas justificam que é um caso particular, se considerarmos a generalização 

da regra prototípica e a expansão do fenômeno. Justificam ainda que os usos não-

unidirecionais do russo arcaico ilustram o potencial de longevidade de certos tipos de 

organização gramatical e sugerem que persistência não está limitada a significados de itens 

gramaticais, mas é evidenciada puramente por flexões gramaticais (Hopper; Traugott, 

1993, p. 127). 

Castilho (2002) propõe a substituição do princípio da unidirecionalidade 

pelo da multidirecionalidade5. Para ele, as línguas são um multissistema que pode ser 

                                                 
4 Pessoa > objeto > atividade > espaço > tempo > qualidade  
5 Proposta que é reiterada em publicação de 2004, p. 38. 
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apresentado em forma radial. Nossa mente opera simultaneamente para construir esses 

sistemas, e os produtos da língua podem ser representados como um tipo de constelação. 

Poderíamos representar a proposta de Castilho (2002 [2004]), a partir do seguinte 

diagrama: 

 

FF = forma-fonte       FA1 

FA = forma alvo                                                                     FA2 

                                                                                              FA3 

                                                                                     FAx 

 

Mattos e Silva (2002) faz dois questionamentos em relação à proposta de 

Castilho (2002 [2004]) e ao problema da unidirecionalidade: 

1º) a multidirecionalidade proposta por Castilho (2002; [2004]) seria aplicável a qualquer 

caso de gramaticalização? 

2º) a aplicação de uma polidirecionalidade, como se fosse um percurso linear interrompível 

por linhas diagonais, por travessas inesperadas, não seria mais conveniente ? 

Apesar de o fenômeno da unidirecionalidade ser questionável, o processo de 

gramaticalização e o cline de mudança, proposto por Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), é 

válido para a análise dos dados em que se verificam os usos e funções do item até. Mesmo 

porque, segundo o princípio da divergência (Hopper, 1991), a unidade lexical que deu 

origem ao item gramatical pode permanecer como um item lexical autônomo e, portanto, 

estar sujeita a quaisquer mudanças inerentes à sua classe, inclusive sofrer um novo 

processo de gramaticalização, o que configuraria um caso de poligramaticalização. Tal 

princípio justifica a existência de formas etimologicamente iguais, mas funcionalmente 

divergentes.  

Casseb-Galvão (2001, p. 152-3) reafirma a validade do princípio da 

unidirecionalidade, uma vez que se deve considerar cada contínuo de mudança 

      
    FF 
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individualmente, e, em cada um deles, o percurso do concreto, ou menos concreto, para o 

abstrato, ou mais abstrato, identifica um processo irreversível. Para comprovar essa 

afirmação, Casseb-Galvão (2001, p. 164) apresenta o contínuo de gramaticalização do diz 

que, inicialmente como item lexical (predicado) > item gramatical (operador evidencial), a 

partir de usos que descrevem tipos evidenciais específicos: citativo (i, ii, iii) > intuitivo, 

reportativo, reportativo de mito > assumido, inferencial > de boato, especulativo. Afirma a 

autora que usos de diz que foram lexicalizados no corpus analisado. Eles não configuram 

casos de gramaticalização, mas ilustram aspectos da fluidez e do dinamismo do sistema 

lingüístico e apontam para uma mudança em outra direção, rumo ao léxico. Isso nos faz 

concluir que, muitas vezes, alguns usos que fogem ao princípio da unidirecionalidade 

podem não fazer parte do contínuo da gramaticalização uma evidência, mas revelar o 

caráter não-discreto e fluido do sistema lingüístico. Do mesmo modo, Casseb-Galvão 

(1999) verificou dois prováveis contínuos de gramaticalização desenvolvidos pelo verbo 

achar: um em que o alvo é o verbo modal e o outro em que o alvo era um verbo suporte. 

A unidirecionalidade constitui, então, um recurso metodológico de análise, 

uma abstração teórica que auxilia no reconhecimento dos diferentes usos categoriais. 

Na seção 2.7, a seguir, faremos um breve relato dos estudos sobre 

gramaticalização no Português do Brasil. 

 

2.7 Gramaticalização no Português do Brasil 

 

As pesquisas sobre gramaticalização são relativamente novas no Brasil. Elas 

se iniciaram, por volta de 1990, com o grupo “Discurso e Gramática”, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. Hoje, pesquisadores brasileiros de diversas universidades como 

UNICAMP, UFRJ, UFF, UNESP, USP, UFBA, PUC-MG, UFMG, UFPR, e agora UFG, 

têm se dedicado aos estudos voltados para esse processo de constituição lingüística. 

Segundo se pode depreender de Campbell; Janda (2001), o interesse pela gramaticalização 

foi reativado também no exterior nas últimas décadas. 

Nessa seção, descreveremos alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos 

no Português do Brasil e que enfocam o fenômeno de gramaticalização. São pesquisas que 
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se situam tanto numa perspectiva sincrônica como diacrônica e pancrônica. Faremos 

referência a trabalhos que falam de gramaticalização de verbos e perífrases verbais e a 

trabalhos voltados para estudos de preposições, conjunções e advérbios, os quais, em 

alguns aspectos, se relacionam com nossa investigação.  

Uma pesquisa de abordagem funcionalista e que utiliza a gramaticalização 

como subdomínio funcional é a dissertação de mestrado de Casseb-Galvão (1999), O 

achar no português do Brasil: um caso de gramaticalização. Nesse trabalho, a autora 

reportou-se a textos falados a partir de amostras do NURC/SP, RONDON (RD) e NÃO-

SISTEMATIZADA (NS)6, além de amostra de dados escritos da UNESP/Ar para realizar a 

pesquisa sincrônica. Na análise diacrônica, utilizou textos do português dos séculos XIII à 

primeira metade do século XX. Concluiu que o verbo achar passou por vários estágios que 

vão desde o achar com sentido pleno de “encontrar” até assumir, em determinados 

contextos, e em graus variados, a função de um modalizador epistêmico7. Em sua tese de 

doutorado, Evidencialidade e gramaticalização no português do Brasil: os usos da 

expressão ‘diz que’, Casseb-Galvão (2001), utilizando corpus de língua escrita, verificou 

que, a partir de um processo de gramaticalização, a expressão diz que, em determinados 

contextos, exerce a função de operador evidencial8. Os trabalhos de Casseb-Galvão (1999; 

2001) auxiliam no entendimento dos processos de gramaticalização na alteração e na 

constituição de paradigmas no Português do Brasil. 

Trabalhos que têm uma relação estreita com a análise que aqui se propõe 

são os de Barreto (1999), Poggio (1999) e Baião; Arrruda (1996). 

Barreto (1999) defendeu a tese Gramaticalização das conjunções na 

história do português. Nela, a autora utilizou textos do português arcaico ( séc. XIII a 

XVII) e os confrontou com textos do português contemporâneo do Brasil e de Portugal. 

Dos 137 itens conjuncionais analisados, concluiu que apenas dez já vêm gramaticalizados 

do latim. Considerou também a discursivização das conjunções ca, ergo (português 

                                                 
6 O Projeto NURC estuda a Norma Urbana Falada Culta. Ele se realiza em algumas capitais brasileiras, 
dentre elas São Paulo. Tal projeto foi constituído para oferecer dados para outro projeto, o da Gramática do 
Português Falado, que tem por objetivo preparar uma gramática referencial da variante culta do português 
falado no Brasil. Já a amostra Rondon é constituída por falares de informantes da cidade de Rondon do Pará, 
estado do Pará. Por fim, a amostra não-sistematizada (NS) refere-se à observação de diversas situações de 
fala informal. 
7 Entre os modalizadores epistêmico estão os advérbios que atenuam o discurso para a incerteza, tais como 
“talvez” e “provavelmente”. 
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arcaico), e, ou, mas, pois, portanto (português moderno). A autora verificou que, em 

relação à unidirecionalidade, as preposições, que constituem categorias menores, e os 

advérbios, que estão na categoria mediana, são as duas classes que contribuem para a 

formação das conjunções. 

Poggio (1999) defendeu a tese Relações expressas por preposições no latim 

e no período arcaico do português – hoje já editada em livro. Ela baseou-se no original 

latino dos Diálogos de São Gregório (texto do século VI) e na versão trecentista em 

português e concluiu que, nas preposições analisadas, não há rigidez no continuum 

unidirecional mais concreto para menos concreto. Poggio (1999) afirma que, no sentido 

espacial, unanimemente considerado pelos teóricos o mais concreto, uma preposição pode 

ampliar-se em direção a uma maior abstração, apresentando irradiações sem, 

necessariamente, passar pelo sentido temporal. 

Baião; Arruda (1996), num breve artigo, fizeram um estudo sobre 

gramaticalização do até, no qual destacam alguns usos e apontam a trajetória ESPAÇO > 

(TEMPO) > TEXTO, proposta por Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), como a recorrente 

nos usos do até, que, segundo elas, obedece a uma transferência do universo referencial 

para o discurso. 

Organizadas e discutidas as principais postulações teóricas que orientam o 

estudo dos usos e funções do até no português falado, em Goiás, cabe apresentar os 

recursos metodológicos da pesquisa. 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                    
8 Entende-se por evidencialidade a categoria lingüística que se refere à expressão da fonte do conhecimento 
enunciado, aspecto do momento enunciativo e da relação falante/ouvinte nele estabelecida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentaremos a metodologia utilizada na realização desta 

pesquisa, desde a seleção dos informantes até a análise dos dados. Salientamos que 

seguimos a orientação metodológica da sociolingüística variacionista de Labov no que se 

refere à constituição do corpus. A transcrição dos dados foi feita a partir das normas 

extraídas de Castilho; Preti (1987). A análise foi feita considerando os princípios 

funcionalistas e as propriedades da gramaticalização anteriormente esboçadas. 

 

3.1 Histórico da cidade de Goiás 

 

Antes de descrevermos o corpus, julgamos necessário fazer uma breve 

descrição da cidade de Goiás, onde coletamos os dados de análise e que constitui uma 

comunidade de fala importante para o estado de Goiás e para o Brasil, dado o seu passado 

colonialista e, por isso, a possível contribuição da fala local para o entendimento de 

processos de mudança, relacionados aos aspectos de conservadorismo e de inovação na 

língua. 

A cidade de Goiás foi capital da Província de Goiás por aproximadamente 

206 anos. Ela começou a ser povoada em 1727, quando aconteceu a corrida pelo ouro no 

interior do Brasil, durante o período colonial. Segundo Palacin (1989), os primeiros 

colonizadores foram paulistas, dentre eles, destacou-se Bartolomeu Bueno da Silva Filho, o 

Anhanguera, a quem é atribuída a fundação do Arraial de Sant’Ana, às margens do rio 

Vermelho. Com o crescimento da cidade e o interesse pelo ouro, o Arraial foi elevado à 

categoria de Vila – Vila Boa, e mais tarde, cidade de Goiás. O desenvolvimento de Goiás 

fez que pessoas de vários estados do Brasil e de outros países para la migrassems. Assim, 
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além da população nativa, conviveram em Goiás indígenas, paulistas, mineiros, europeus 

(portugueses e alemães) e africanos. 

Vila Boa foi a segunda produtora de ouro do Brasil durante a época colonial 

e fazia parte da capitania de São Paulo. A intensa produção de ouro fez a coroa portuguesa 

aumentar seu interesse pela cidade. Foi então que Goiás tornou-se independente da 

Capitania de São Paulo, elevando-se à categoria de Capitania. O território passou então a 

ser denominado Capitania de Goiás, título que conservaria até a Independência do Brasil, 

quando se tornou província. Durante muito tempo, a população vilaboense conviveu com 

manifestações culturais variadas: saraus, recitais, festas religiosas e uma intensa produção 

escrita, jornais e obras literárias em verso e em prosa. Com o fim do ciclo do ouro, no 

início do século XIX, a capitania de Goiás passou por um período de estagnação 

econômica e despovoamento, o que, segundo Palacín (1994), contribuiu para a ruralização 

do povo e da cultura, processo inverso ao que aconteceu com o Rio de Janeiro, por 

exemplo, que, com a vinda da família real ao Brasil, passou por um processo de 

urbanização, ou ainda, europeização. O início da agricultura como atividade econômica 

subseqüente à mineração também contribuiu para tornar Goiás um terreno com 

características rurais (Palacín, 1994). 

O contato entre europeus, indígenas e africanos em Goiás se deu nos 

tijupares9, nas aldeias, nas minas, nas senzalas, durante as festas religiosas e no comércio 

das vilas que se destacaram durante o período colonial – Vila Boa de Goiás, Meia Ponte 

(Pirenópolis) e São José do Tocantins. Desse contato, surgiram “os roceiros” que 

correspondem aos “os caipiras” no interior de São Paulo. Conforme Santos (2002), o 

“roceiro” goiano é, segundo a voz do dominador, uma camada corrompida pela impureza 

da mistura pluriétnica e, talvez por isso, o acúmulo de preconceitos lingüísticos e sociais 

reflete nas variedades rurais. 

Em 1933, a capital do estado foi transferida para Goiânia por Pedro 

Ludovico Teixeira. Com a transferência da capital, a cidade de Goiás ficou estagnada 

econômica e culturalmente. Recentemente, porém, um grupo de vilaboenses lutou para 

conseguir o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, pela singularidade 

de sua arquitetura, de seus recursos naturais, de suas tradições, de seu falar, formado a 

partir da intersecção dos falares dos negros, dos indígenas e dos europeus.  
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Um dos bairros mais antigos da cidade, depois do centro histórico, é o João 

Francisco. O escritor Berquó (2000, p. 11) em “Molecagens em Vila Boa”, que remonta os 

anos de 1930, assim se refere ao bairro João Francisco: 

 

João Francisco era um subúrbio do outro lado da cidade, habitado 
pelo setor mais pobre da sociedade, cujas casas eram de chão de 
terra batida e paredes de pau-a-pique, mas os ranchos cobertos com 
folhas de coqueiro-buriti eram maioria. Os moradores dali eram 
pouco conhecidos do restante da cidade. 

 

  Com a transferência da capital para Goiânia, parte da elite vilaboense 

também se transferiu. A cidade passa a ter, então, outra constituição social, uma população 

heterogênea, provavelmente, descendente daqueles primeiros grupos étnicos, formadores 

da cidade, mas com um mesmo nível sócio-econômico e cultural. 

  O bairro João Francisco, no passado, era uma região de pessoas socialmente 

menos favorecidas hoje é uma amostra significativa da sociedade local. Daí a escolha do 

bairro para realizarmos nossa pesquisa, uma vez que o Centro Histórico está reservado 

mais para realização de atividades religiosas, culturais e da vida civil. Tanto o bairro João 

Francisco como a cidade num todo vivem a atualidade dos tempos globais e a 

instantaneidade da informação ao lado de uma realidade individual, interiorana, pacata, 

tradicional e tranqüila (Moraes, 2003, p. 116). 

 

3.2 Apresentação e delimitação do corpus 

 

Comunidade de fala, segundo Labov (1972, p. 159), é um grupo de falantes 

que usam as mesmas formas, ou seja, é um grupo que compartilha as mesmas normas em 

relação à língua. E mais: é um grupo de falantes que compartilha um conjunto de atitudes 

relacionadas à língua (Labov, 1972, p. 248). Vejamos que a noção de comunidade de fala 

                                                                                                                                                    
9 Cabana de índios, menor que a oca. 
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está diretamente ligada à atitude do falante e à norma, natural e socialmente, construída 

pelo usuário da língua. 

Assim, a escolha da cidade de Goiás como comunidade de fala e do bairro 

João Francisco para coleta de dados não foi aleatória. Ao mesmo tempo em que a cidade 

de Goiás é histórica, ela está integrada ao mundo moderno (ou pós-moderno). Dessa forma, 

é possível que encontremos traços de conservadorismo aliados a traços de inovação na 

língua, ou ainda, é possível verificarmos usos do até preposição encontrados já no 

português quinhentista, em função do passado colonialista da cidade. 

O foco de nossa investigação são os dados sincrônicos de língua falada. 

Contudo, compararemos tais dados com os de língua escrita do português quinhentista 

coletados por Poggio (2002b). Isso nos ajudará a confirmar o processo de mudança do até 

ou verificar o processo de difusão das mudanças desenvolvido pelo até.  

 

3.2.1 Os informantes e as variáveis sociais 

 

Quando se fala em dinamismo inerente das línguas ou em mudança 

lingüística é porque há dinamismo e mudança também no homem, ser de linguagem, 

usuário real da língua. Mollica (1992, p. 13) entende a sociolingüística como “um espaço 

de investigação interdisciplinar que atua nas fronteiras entre língua e sociedade, 

focalizando precipuamente os empregos concretos da língua”. Labov (1972) insistiu de 

forma veemente na relação indissociável entre língua e sociedade e na possibilidade de 

sistematizar a variação existente na língua falada. 

Em 1963, Labov (1972) realizou um trabalho na ilha de Marth’s Vineyard 

em Massachusetts – EUA – que está descrito na obra Sociolinguistic Patterns (1972). 

Nesse trabalho, Labov relaciona, por meio de dados quantitativos, o significado social da 

centralização dos ditongos /ay/ e /aw/. Em sua conclusão, o autor prova que a centralização 

e não-centralização estão relacionadas ao sentimento positivo ou negativo dos falantes em 

relação ao lugar onde moravam, de modo que os usuários mais velhos estavam 

preservando mais a forma original não-centralizada e os mais jovens estavam utilizando 

cada vez mais a centralização. 
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Para a sociolingüística variacionista, é possível falar em dois tipos de 

variáveis: as variáveis internas ao sistema lingüístico e as variáveis externas ao sistema. As 

variáveis internas referem-se às variações de natureza fonológica, morfológica, sintáticas, 

semânticas, discursivas e lexicais. As variáveis externas associam-se a fatores inerentes ao 

indivíduo, como a etnia e o sexo; aos fatores sociais, como escolarização, nível de renda, 

profissão e classe social; e aos fatores contextuais, como o grau de formalidade e a tensão 

discursiva. 

Labov (1972) discute amplamente a relevância das variáveis externas na 

produção lingüística dos falantes, tanto na análise da fala na ilha de Martha’s Vineyard 

quanto na análise da fala de outras comunidades de fala, como Nova Iorque e Filadélfia. 

Seguindo a mesma metodologia de Labov, vários outros estudiosos dedicaram-se à análise 

de fenômenos lingüísticos como decorrentes das variáveis sociais. Dentre estes estudiosos, 

citam-se Sankoff; Kemp; Cedergren (1978) que constataram a relevância da escolarização 

para o uso da forma padrão ce que no francês. 

Apesar de várias pesquisas correlacionarem as variáveis lingüísticas com as 

variáveis sociais, Mollica (2003) afirma que não nos parece ainda possível dar como 

concluída a discussão acerca de um efeito padronizado das variáveis sociais. Assim, tal 

autora faz alguns questionamentos: a) o grau alto de escolarização concorre para um 

comportamento lingüístico ajustado ao padrão culto? b) o gênero feminino é mais 

conservador do ponto de vista da norma? c) há uma relação entre estigmatização 

sociolingüística, status e mobilidade social? 

O corpus coletado na cidade de Goiás é composto por amostras de fala de 

doze informantes nascidos ou chegados até os treze anos de idade na cidade de Goiás, no 

bairro João Francisco. A escolha de informantes já instalados no local há algum tempo é 

uma tentativa de perceber a preservação e a inovação na língua e, além disso, evitar que a 

convivência do informante em uma outra comunidade, ou seja, sua interação com falantes 

de outro centro até a fase crítica da adolescência tenham reflexo sobre a marca 

sociolingüística do grupo estudado. 

  Optamos pela seleção de informantes não-escolarizados ou que tenham 

apenas o ensino básico de 1ª a 4ª série. Isso para que tenhamos pouca influência da norma 

padrão nos dados coletados. 
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Por uma questão de sistematização da amostra, os doze informantes 

selecionados estão divididos em três faixas etárias: a primeira inclui falantes entre 25 e 35 

anos; a segunda inclui falantes entre 36 e 45 anos de idade e a terceira inclui falantes acima 

de 55 anos de idade. Os informantes e as variáveis sociais podem ser assim representados: 

 

Quadro 7: Distribuição dos informantes conforme os caracteres sociais 

                    Variáveis 

Grupos 

Faixa etária Sexo Escolaridade 

 

G1: 4 informantes 

de 25 a 35 anos

 

2 M/ 2 F 

 

0 a 4ª série 

 

G2: 4 informantes de 36 a 45 anos 2 M / 2 F 0 a 4ª série 

 

G3: 4 informantes Acima de 55 
anos 

2 M / 2 F 0 a 4ª série 

 

  Segundo Labov (1972), o princípio mais rudimentar para permitir a 

inferência dos resultados da amostra para a população é o de que a seleção dos falantes seja 

aleatória. Em vista disso, a nossa amostra pode ser caracterizada como aleatória 

estratificada, já que a população do corpus foi dividida em “células” (“casas”, “estratos”) 

compostas, cada uma, de indivíduos com, basicamente, as mesmas características sociais, 

procedendo-se posteriormente, para preencher cada casa, a seleção aleatória. 

No estudo de fenômenos variáveis, normalmente, as pesquisas investigam 

as diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o mesmo 

valor de verdade, no entanto, um fator polêmico é a manutenção do significado das formas 

alternantes em fenômenos não-fonológicos. Sobre a questão do significado, Mollica (1992) 

problematiza duas visões diferentes: a de Labov e a de Beatriz Lavandera. 

Quando se trata de construções sintáticas, questiona Mollica, é possível 

cumprir a exigência da manutenção de significado? 
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Weiner e Labov (1983 apud Mollica, 1992, p. 34) acreditam estar 

convencidos de que optar, por exemplo, pela voz ativa ou passiva numa dada construção é 

uma escolha sintática. Eles admitem haver diferença de foco, mas julgam que ambas 

referem-se a um mesmo estado-de-coisas. Admitem também que há contextos em que as 

interpretações semânticas de ativa e passiva se afastam, mas esses contextos representam 

apenas uma parcela do total de usos. Assim, para Weiner e Labov, o que está em jogo é a 

manutenção do valor de verdade, do significado referencial, podendo haver, portanto, um 

tratamento variacionista dos fenômenos. 

Lavandera (1984 apud Mollica, 1992), ao contrário, propõe o 

enfraquecimento da condição de equivalência semântica, substituindo-a pelo que chama de 

“comparabilidade funcional”. Dessa forma, é possível perceber que Lavandera considera 

que a análise variacionista consegue lidar com as diferenças semânticas ou as propriedades 

discursivo-pragmáticas de alguns fenômenos e suas funções no sistema. 

Segundo Dillinger (1991 apud Neves, 1997, p. 6), função pode designar 

basicamente três tipos de relações: a) relação entre uma forma e outra forma (função 

interna); b) relação entre uma forma e seu significado (função semântica) e c) relação entre 

o sistema de formas e seu contexto (função externa). 

Na análise dos usos das funções do até, nosso objetivo principal não é 

contrapor as formas até e té presentes no corpus, mas estabelecer relações amplas entre a 

forma até e seus diferentes significados nos vários ambientes sintáticos em que ele aparece. 

Estamos trabalhando com um fenômeno de mudança em que os itens lingüísticos migram 

do léxico para a gramática ou do menos gramatical para o mais gramatical e/ou discursivo, 

em que as variáveis são co-ocorrentes, diferente da proposta laboviana, em que as variáveis 

lingüísticas são concorrentes e o significado continua intacto. 

  A escolha das variáveis sexo, idade e escolaridade foi realizada apenas para 

constituirmos o corpus. Não cruzaremos, portanto, nesta pesquisa, as variáveis sociais com 

os usos mais recorrentes e menos recorrentes do até. Isso, porém, não impede que outras 

pesquisas, de caráter essencialmente sociolingüístico, possam ser realizadas 

oportunamente.  
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3.2.2 A coleta e a transcrição dos dados 

 

  Gravamos aproximadamente doze horas de fala, uma hora para cada 

informante, em inquéritos do tipo DID, diálogos entre informante e documentador, os 

quais foram integralmente transcritos, mas nos anexos dessa pesquisa encontra-se apenas a 

transcrição das narrativas em que há ocorrência do até. Vale ressaltar, porém, que em 

relação à transcrição dos dados, por mais criteriosa que seja, nenhum sistema de 

transcrição consegue reproduzir a conjugação dos componentes segmental e 

suprassegmental própria do discurso falado, conforme Mollica; Braga (2003, p. 135). 

Dessa forma, para diminuir a interferência do transcritor, sistematizamos a transcrição nas 

normas do Projeto NURC, desenvolvido por Castilho e Preti (1987). 

  Coletamos, por meio de áudio em fita K7, situações naturais de 

comunicação lingüística, que seguiram um módulo (ou roteiro) de perguntas comuns a 

todos os informantes. Tal módulo se baseou, principalmente, em narrativas de experiências 

pessoais. Assim, ao narrar suas experiências pessoais mais envolventes o informante 

empreendeu menos controle na fala, presente no início de algumas entrevistas e envolveu-

se emocionalmente com o que estava relatando. As entrevistas tiveram um grau maior de 

informalidade, o que normalmente não ocorre em entrevistas, situações mais formais de 

uso da língua. 

  Os módulos de perguntas partiram de dados pessoais do informante (sua 

história), jogos e brincadeiras da infância, brigas, namoro, encontros amorosos, casamento, 

perigo de morte, medo, família, religião, saúde, amigos, turmas, serviços públicos, lugares 

onde morou, crime das ruas, as diferenças percebidas na cidade de Goiás antes de ela se 

tornar Patrimônio Histórico da Humanidade e depois de receber o título, escola e trabalho, 

interação com outros membros da comunidade. 

  A transcrição de dados subjaz uma teoria que norteia muitas das decisões a 

serem tomadas durante o processo de análise. Assim, conforme Paiva (2003, p. 134), a 

transcrição já pressupõe uma análise prévia dos dados, na medida em que nosso 

posicionamento teórico preestabelece, muitas vezes, a própria unidade de análise do 

enunciado a ser considerada (o enunciado, a unidade entonacional, o turno conversacional). 
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3.3 A análise dos usos e funções 

 

  Depois da transcrição dos dados, localizamos os enunciados em que o até 

aparecia e arrolamos 278 ocorrências do item, para, posteriormente, promover uma 

“tipologia” dos usos encontrados e distinguir as funções que eles exercem no sistema 

lingüístico. 

  Na análise propriamente dita, inicialmente, descrevemos os vários usos de 

até encontrados no corpus, as relações semânticas estabelecidas por eles nos diferentes 

níveis de organização sentencial e o ambiente lingüístico em que tais usos se inseriam. 

Dentre as relações semânticas estabelecidas pelo até destacamos, a circunstanciação de 

espaço, de tempo, de quantificador, de intensificador, de operador argumentativo, de 

parentético e de contra-expectativa. Em cada tipo de até, percebemos graus de 

manifestação dos domínios semânticos arrolados acima, fato que atesta maior 

prototipicidade de um uso em detrimento de menor prototipicidade de outros. Num 

segundo momento, foi promovida a categorização sintática do até, a qual tem o objetivo de 

contribuir para a comprovação da gramaticalização desse elemento no sistema lingüístico 

do Português do Brasil. 

  Antes de descrevermos os usos do até, cabe explicitarmos o que já se tem 

descrito sobre seus usos em dicionários e gramáticas de língua portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

 

CAPÍTULO IV 

ATÉ: ETIMOLOGIA E TRATAMENTO EM DICIONÁRIOS E GRAMÁTICAS 

 

  Este capítulo trata brevemente da etimologia do até, o descreve e o analisa, 

a partir do tratamento dado ao item em dicionários de língua portuguesa, em gramáticas 

normativas e a gramática de usos do português. O objetivo é percebermos se os usos 

mencionados pelos dicionários e gramáticas são recorrentes nos dados de língua falada, o 

que orientaria a análise, de certo modo. 

Para isso, dividiremos o capítulo em quatro seções: na primeira falaremos 

da história polêmica do até e das três hipóteses de seu surgimento. Na segunda, 

descreveremos e analisaremos o tratamento que é dado ao até nos dicionários. Na terceira 

seção, abordaremos, de forma comparativa, o tratamento do até em gramáticas normativas. 

Por fim, na quarta parte, teceremos considerações sobre o até em uma gramática de usos 

do português. 

 

4.1 Hipóteses do surgimento do até 

 

A forma mais antiga do até, segundo Viaro (2003), é ata. Data do século 

XIII e é associada à preposição espanhola hasta. No decorrer do tempo, porém, outras 

formas surgiram, o que tornou polêmica a história do surgimento do até. Existem três 

hipóteses: a de que ele tenha surgido do árabe hasta, do latim ad tenus ou da forma, 

também latina, intro/intra. 

A primeira hipótese é de Steiger (1932 apud Viaro, 2003). Ele acredita que 

o até tem sua etimologia no árabe. Essa possibilidade foi aceita somente devido à 

existência da forma ata, que normalmente é associada à preposição espanhola hasta. 

Silva Neto (1958) propõe outra etimologia, a do latim ad tenus, já que, nos 

textos antigos, há uma grande variedade de outras formas, dentre elas ata, ate, atro, tra, ta, 
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te, tro, troes, atẽ. Essa proposta de etimologia explica alguns problemas fonéticos do 

período. Viaro (2003) diz que as duas hipóteses constituem uma etimologia de exceção, 

tendo-se em vista que tenus é uma expressão rara no latim. Assim, apareceria apenas no 

português e estaria ausente nas outras línguas românicas. Esse problema apontaria para 

uma exceção românica, uma espécie de preciosismo conservado pelo português. 

Da mesma forma que Viaro (2003), Poggio (2002a) descreve as duas 

hipóteses de surgimento do até: a árabe e a latina. Silva Neto (1958) afirma que há 

contribuições e interferências das diferentes isoglossas do norte e do sul de Portugal, 

provocando concorrências entre várias formas dessa preposição até o século XV. Ainda 

segundo Silva Neto (op. cit), as formas do sul, de território moçárabe, ata e atá são de 

origem arábica e foram levadas para o norte, onde se encontravam com as formas ate, 

atees e atees, surgidas do latim ad tenes (ad tenus + fine), que também se expandiam para 

o sul e daí surgiam várias formas concorrentes, dentre elas atães (atá + atees), ataes (atá + 

atees) e ataas (atá + atees). Silva Neto acredita que foi na região de Beira, intermediária 

entre o norte e o sul de Portugal, que se deu a escolha e a vitória da forma até. 

  Viaro (2004) propõe uma terceira hipótese para o surgimento do até. Teria 

origem nas formas latinas intro / intra, ou também, intus e intus ad. Há indícios de que 

essa seja uma forte hipótese pelo fato de as formas intro/ intra possuírem maior 

distribuição na sintaxe das línguas românicas. Além disso, tal hipótese resolveria 

irregularidades de ordem fonético-diacrônicas. A etimologia proposta por Viaro (2004) 

pode ser respaldada em formas ibero-românicas como ta e enta em aragonês e catalão. A 

forma castelhana hasta seria composta como hacia, ou seja, a partir de uma composição 

com faciem > faz(e) +tra > fastra, hastra, hasta (para zt > st cf. lat. Amicitatem > cast. 

*amiztad > amistad). 
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4.2 O até nos dicionários 

 

  Para esta descrição, trabalhamos com cinco dicionários. O primeiro é o 

Dicionário etimológico nova fronteira da língua portuguesa, de Cunha (1986). E os outros 

quatro são dicionários de verbetes da Língua Portuguesa: a) o Moderno dicionário da 

língua portuguesa, de Michaelis (1998); b) o Novo dicionário Aurélio, de Ferreira (1999), 

c) o Dicionário brasileiro de língua portuguesa 1-A. da Barsa Planeta Internacional Ltda 

(2001); d) o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, de Houaiss et alii (2001). 

  Cunha (1986, p. 79) indica que o até surgiu do árabe (hattã) e, no século 

XIII, as formas ata e ate conviveram. No século XIV predominou a forma ataa até chegar 

à forma do português moderno até, definida pelo autor como preposição que indica limite a 

que se chega no espaço, no tempo, na ação, na quantidade ou intensidade.  

 Há um consenso entre os dicionários Michaelis (1998), Ferreira (1999), 

Houaiss (2001) e Dicionário Barsa de Língua Portuguesa (2001) em considerar o até como 

preposição e como advérbio. Ferreira (1999) e o Dicionário Barsa (2001) consideram a 

segunda hipótese de etimologia do item (ad tenus). O Dicionário Barsa (2001) coloca em 

dúvida a origem do termo, ao usar uma interrogação logo após a descrição da forma latina 

(1 ad + tenus ?.) Já o dicionário Houaiss (2001) classifica o até como preposição e como 

advérbio, além de relacionar o item à gramática de usos do Português e falar da origem 

controversa do até. O dicionário cita duas das hipóteses do surgimento do até: a latina e a 

árabe. Nos quatro dicionários consultados, é possível perceber praticamente a mesma 

categorização sintático-semântica do item, ou seja, o até será preposição, quando indicar 

limite no tempo, no espaço, nas ações, na quantidade... e será advérbio, quando puder ser 

substituído por “ainda”, “mesmo”, “também”. Vejamos o que dizem dois desses 

dicionários: 

 

Até: [ do lat. Ad tenus] prep. 1. Indica um limite de tempo, no espaço, 
ou nas ações: “galgou ligeiramente as escadas até o segundo andar.” 
(Artur Azevedo, contos fora de moda, p. 38); trabalhou até ficar 
exausto; D Pedro II reinou de 1840 até 1889. Adv. 2. ainda, também, 
mesmo: fala bem de todos, até dos inimigos. Até a. Até (1): chegou até o 
cume. (Ferreira, 1999) 
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Até, prep (1 ad + tenus?). Designa ou limita o fim ou termo de ação, 
distância, quantidade, tempo etc. Até a: o mesmo que até. Até que: até 
o momento em que. Até amanhã: fórmula de despedida entre pessoas 
que esperam encontrar-se no dia seguinte. Até à medula: até ao último 
ponto; excessivamente. Até a medula dos ossos: até ao mais íntimo do 
corpo; profundamente. Até ao infinito: o mesmo que ao infinito. Até 
aos olhos: muito, excessivamente, a mais não poder ser. Até à ponta 
dos cabelos: até mais não poder ser. Até à raiz dos cabelos: o mesmo 
que até à ponta dos cabelos. Até às últimas:  ao extremo, a mais não 
poder. Até à vista: fórmula de despedida entre pessoas que esperam 
encontrar-se somente após longo tempo. Até breve:  o mesmo que 
pessoas que esperam encontrar-se dentro de breve tempo. Até mais ver: 
até à vista, até novo encontro, até outra vez. Adv. Ainda, mesmo, 
também. Até o Chico viu de baixo. Loc. Adv. Pop. Demoradamente, por 
tempo indeterminado. (Dicionário brasileiro de língua portuguesa 1-ª 
Barsa Planeta Internacional, 2001, p. 214). 

 

  Em Michaelis (1998), há informações sobre duas das possíveis origens do 

até: a do árabe hatta e a do latim ad tenus e sobre a acepção de até como preposição, que 

expressa relações de limitação no espaço, no tempo, nas ações e na quantidade. Ferreira 

(1999) e o Dicionário Barsa dizem que, como advérbio, o até pode ser substituído por 

“ainda”, “mesmo” e “também”. Michaelis (1998), contudo, restringe para mesmo as 

possibilidades de se parafrasear o até advérbio de inclusão. Essa restrição, porém, é 

problemática, uma vez que, no exemplo dado pelo próprio dicionário (“respiravam e até 

transpiravam”), a substituição por paráfrase não se ajustam às relações semânticas 

estabelecidas pelo até, o que torna necessário recuperar o contexto de onde o exemplo foi 

retirado. Vejamos o que diz o referido dicionário: 

 

Atá 1 prep. Ant (ar. Hatta) até. 

 

Até. Prep. (lat ad + tenus ou ár hatta). Expressa relações de: 1 
limitação no espaço: chegou até a janela. 2 limitação no tempo: até 20 
de maio. 3 limitação: até 200 dólares, até o fim; comer até saciar-se. 
Advérbio de inclusão: mesmo: “respiravam e até transpiravam”. 
(Michaelis, 1998, p. 249). 
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O quadro a seguir resume o tratamento dado ao até pelos dicionários 

consultados: 

 

Quadro 8: Resumo – o tratamento do até nos dicionários 

 

 

Dicionários 

Sobre a origem do 
até 

Até 

preposição 

Até 

Advérbio de 
inclusão 

Etimológico (Cunha, 
1986) 

Árabe hattã Limitação no 
espaço, no tempo, na 
ação, na quantidade 

ou intensidade; 

Não há indicação de 
uso do até como 

advérbio 

Michaelis (1998) Árabe hatta 

Latim ad tenus 

Limitação no 
espaço, no tempo, 

nas ações, nas 
quantidades; 

Quando puder ser 
substituído por 

“mesmo” 

Ferreira (1999) Latim ad tenus Limitação no 
espaço, no tempo, 

nas ações, na 
quantidade (...); 

Quando puder ser 
substituído por 

“ainda”, “mesmo” e 
“também”; 

Barsa (2001) Latim ad tenus ? Limitação no 
espaço, no tempo, 

nas ações, na 
quantidade. 

Quando puder ser 
substituído por 

“ainda”, “mesmo” e 
“também”. 

Houaiss (2001) 

 

Latim ad tenes 

Árabe hattã 

 

Limitação das ações 
no espaço e no 

tempo. 

 

Quando puder ser 
substituído por 

“ainda’, “mesmo”, 
“também” e 
“inclusive” 

 

 

  Em relação ao tratamento que os dicionários dão ao até, é interessante 

observarmos dois fatos: 1) o único dicionário que sinaliza a substituição de até por 

“inclusive”, quando se tratar de advérbio, é o dicionário Houaiss (2001); 2) em Michaelis 

(1998) e, especificamente, no Dicionário Barsa (2001) expressões idiomáticas cristalizadas 
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do português, em que o até está presente, são dadas como exemplos de usos recorrentes do 

item e posteriormente são explicados os seus sentidos. Esse fato sugere que estamos 

seguindo os indícios de que o até está em processo de mudança em seu status categorial, 

ou seja, em vista de todas essas observações, pode-se dizer que as acepções dos dicionários 

já apontam para uma certa fluidez do até no sistema lingüístico ao considerá-lo preposição 

ou advérbio e ao mostrar seus diferentes usos e respectivos sentidos, mesmo que eles não 

tenham sido coletados de um corpus sistematizado de língua falada. 

 

4.3 O até nas gramáticas normativas 

 

  As gramáticas de orientação normativa consultadas para esta descrição são a 

Gramática da língua portuguesa, de Cunha (1994), Gramática Normativa da Língua 

Portuguesa, de Rocha Lima (1994), Gramática metódica da língua portuguesa, de 

Almeida (1997) e Moderna gramática portuguesa, de Bechara (2001). A escolha dessas 

gramáticas se deve ao fato de constituírem obras de referência da normatividade do 

Português. 

  Depois de descrever a classe dos advérbios, Bechara (2001, p. 291) afirma: 

 

A Nomenclatura Gramatical Brasileira põe os denotadores de inclusão, 
exclusão, situação, retificação, designação, realce, etc, à parte, sem a 
rigor inclui-los entre os advérbios, mas constituindo uma classe ou 
grupo heterogêneo chamado denotadores, que coincide, em parte, com 
a proposta de José Oiticica das palavras denotativas, muitas das quais 
têm papel transfrástico e melhor atendem a fatores de função textual 
estranhos às relações semântico-sintáticas inerentes às orações em que 
se acham inseridas. 

 

  Dentre as “palavras denotativas de inclusão” está o até que é explicitado no 

exemplo: “até o professor riu-se”. A partir da citação e do exemplo dado, é possível 

perceber que, embora a Nomenclatura Gramatical Brasileira aborde o até apenas como 

palavra denotativa de inclusão, Bechara parece reconhecer o valor funcional, semântico e 
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sintático do item em situações textuais e/ou discursivas ao dizer que “fatores estranhos às 

relações sintático-semânticas” são inerentes às orações em que tais palavras se encontram 

inseridas. 

  Rocha Lima (1994, p. 177) também faz referência às “palavras 

denotadoras”. Para ele, palavras que indicam afirmação, negação, exclusão, inclusão, 

avaliação, designação, explicação, retificação não exprimem circunstância, por isso, não 

podem ser consideradas advérbios. Vale lembrar que, em Rocha Lima (1994), o até como 

palavra denotadora nem é citado. Tal item é citado apenas como preposição. 

Cunha (1994, p. 508) diz que “certas palavras, enquadradas freqüente e 

impropriamente entre os advérbios, passaram a ter, com a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira, classificação à parte, mas sem nome especial”. Cunha (1994) não faz referência 

às funções textuais das palavras denotadoras de inclusão, exclusão, designação, realce, 

retificação, explicação e situação como o faz Bechara (2001). Cunha (1994) afirma que tais 

palavras não constituem advérbio, embora, com freqüência, sejam enquadradas como tal, o 

que, para ele, é impróprio. O autor acrescenta que 

 

as palavras denotadoras são de classificação difícil. Não devem, porém, 
ser incluídas entre os advérbios, pois que não modificam o verbo, nem o 
adjetivo, nem outro advérbio, característica desta classe de palavras. 
(Cunha, 1994, p. 508) 

 

  Diferentemente de Bechara (2001), Cunha (1994) e Rocha Lima (1994), 

Almeida (1997, p. 335) considera, em nota de rodapé, que “até é advérbio, quando 

empregado no sentido de mesmo, ainda: ‘podíamos até vender a casa’”. Tal classificação 

contraria as posições de Bechara (2001) e, principalmente, de Cunha (1994), que é 

categórico em afirmar que “palavras denotadoras” não constituem advérbios. Nenhum, 

porém, considera que o até, quando categorizado como advérbio ou palavra denotadora 

possa ser substituído por “inclusive”, como mostra o dicionário Houaiss (2001). 

  Há que se considerar, porém, que os quatro gramáticos concordam que o até 

constitui preposição quando indica limite no espaço: “caminharam até a escola” (Bechara, 

2001, p. 311); no tempo: “até a consumação dos séculos os nossos irmãos que nascerem se 

reunirão como nós” (Cunha, 1994, p. 521); e nas ações: “corre pelos vagos campos até 
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mim uma brisa ligeira” (Cunha, 1994, p. 298). O uso metafórico do verbo “correr”, no 

exemplo dado pelo gramático (p. 298), não constitui uma “ação” em si, como diz Cunha, 

uma vez que o sujeito agente controlador não é um nome marcado pelo traço [animado]. O 

verbo “correr”, nesse caso, configuraria muito mais como verbo de estado pelo fato de o 

sujeito (uma brisa ligeira) não agir por si mesmo, forças naturais atuam para que o fato 

aconteça. Daí, a constatação de que corre não constitui, nesse caso, uma ação. 

Preposições, nos termos de B. Pottier (1977 apud Poggio, 2002a, p. 100), 

são “elementos de relação” ou “relatores”, ao lado das conjunções e de alguns advérbios. 

Poggio (2002a) afirma que as preposições estabelecem uma relação sintática bilateral entre 

os elementos do enunciado, sendo também dotadas de um sentido acentuadamente abstrato 

(p. 100). Assim, segundo Moignet (1981 apud Poggio, 2002a, p. 100), quando falta um dos 

elementos da relação, não se pode falar em preposição. 

  Tendo em vista o tratamento dado ao até pelas gramáticas normativas, é 

possível perceber a instabilidade categorial do item e as várias possibilidades de relações 

semânticas que ele estabelece, assim como foi constatado no tratamento dado pelos 

dicionários, que justifica a afirmativa de Cunha (1994, p. 508) de que o até é “palavra de 

classificação difícil”. Isso nos mostra que o princípio funcionalista da fluidez do sistema 

lingüístico nos impele a pensar o que o uso efetivo das expressões lingüísticas é o fator 

essencial para a verificação do estatuto categorial de tais expressões em cada situação de 

interação. 

 

4.4 O até na Gramática de Usos do Português 

 

  Uma gramática de usos é uma gramática descritiva dos diferentes usos, 

funções e relações estabelecidas pelas expressões lingüísticas de determinada língua 

natural, em situações efetivas de interação. 

  A Gramática de usos do português, de Neves (2000), é uma obra de 

orientação funcionalista, que mostra como a língua portuguesa está sendo usada atualmente 

no Brasil. Ela tem por objetivo, segundo a própria autora, “prover uma descrição do uso 

efetivo dos itens da língua, compondo uma gramática referencial do português.”(Neves, 
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2000, p. 14). Dois princípios básicos da teoria hallidayana são adotados por Neves (2000) 

para se analisar a língua em uso: i) o texto é a unidade maior de funcionamento; ii) os itens 

são multifuncionais. 

  Considerado o primeiro princípio, o que se coloca em relevância na análise 

dos itens é a construção de sentido do texto. E, considerado o segundo princípio, verifica-

se que, numa construção, muitos dos constituintes configuram-se em mais de uma função 

e, por esse motivo, é necessário analisar diferentes limites de unidade: o texto, o período, a 

sentença, o sintagma, a proeminência prosódica dos morfemas e fonemas de uma 

seqüência discursiva. 

  Conforme a Gramática de usos do português, o até, como preposição, 

funciona no sistema de transitividade, ou seja, ele introduz um complemento locativo ao 

verbo, como em: “oscilavam entre o real e o irreal: ora nossas carteiras e camas iam até o 

campo e ao mar.” (Neves, 2000, p. 624). 

  A Gramática de usos do português diz ainda que a preposição até funciona 

fora do sistema de transitividade, estabelecendo relações semânticas em que se expressam 

circunstâncias de lugar, tempo, limite numérico, circunscrição (quando se marca o ponto 

terminal de uma série, em correlação com um ponto inicial que representa o primeiro da 

série. Ex.: “todas as anatomias ali se confundiam: desde as mais raras até as mais 

numerosas (Neves, 2000, p. 626). 

  Neves (2000) reconhece o uso do até como advérbio de inclusão, ou seja, 

inclusão com incorporação de outros elementos: “eu soube até que ele vai usar palmatória 

em quem agir contra os interesses do município”(Neves, 2000, p. 624). 

  As gramáticas normativas não reconheceram o uso do até como conjunção. 

Sobre isso, Neves (2000, p. 789) diz que algumas conjunções temporais são compostas, 

isto é, constituem o que tradicionalmente se denomina locuções conjuntivas, que têm, 

normalmente, o elemento que como final, e que envolvem uma preposição (no exemplo 

abaixo, o até). É o que ocorre no exemplo: “se vendesse o anel, o dinheiro daria para o 

sustento de João Berço até que ele morresse” (Neves, 2000, p. 789). 

  Neves (2000, p. 625) não menciona que o até constitui uma conjunção 

propriamente dita, quando une orações, mas sugere que, na indicação de tempo, o uso da 
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preposição até é possível nas seguintes estruturas: [verbo+ até+oração infinitiva]e 

[verbo+até+que+oração com verbo finito], conforme mostram os exemplos abaixo: 

* Oração infinitiva: 

(4) Tomávamos um, dois, três, até doer o céu da boca. (CF) 

* que+oração com verbo finito: 

(5) Esse suplício durou anos até que um dia (...) apareceram os costumeiros algozes. 

(CF) 

Almeida (1999, p. 361-2) diz que, em alguns casos, o até funciona como 

conjunção em orações hipotáticas adverbiais, independentemente se se estabelecem 

relações temporais, condicionais ou concessivas, conforme mostram os exemplos abaixo: 

 

(6) Fico esperando até que a igreja bata 6 horas. (op. cit., p. 361) 

(7) Eles não prosseguirão as obras até que lhes pague. (op. cit., p. 361) 

(8) Até que você venha, eu não vou. (op. cit., p. 362) 
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Abaixo segue um quadro-resumo do tratamento dado pelas gramáticas 

tradicionais e de usos do Português ao até: 

 

Quadro 9: Quadro-resumo – O tratamento do até nas gramáticas normativas e de Usos do Português 

                 Informações 

Gramáticas 

Até preposição Até advérbio 

Cunha (1994) Limite: no espaço, no 
tempo, nas ações; 

NGB: até: palavra 
denotativa de inclusão. Não 
é advérbio. 

Almeida (1997) Limite: no espaço, no 
tempo, nas ações; 

No sentido de “mesmo” e 
“ainda”, o até é advérbio; 

Bechara (2001) Limite: no espaço, no 
tempo, nas ações; 

NGB: até: palavra 
denotativa de inclusão; 

Rocha Lima  Preposição essencial Não é citado como advérbio 
nem como palavra de 
inclusão; 

Gramática de Usos (Neves, 
2000) 

* Funciona no sistema de 
transitividade, introduzindo 
complemento locativo ao 
verbo; 

* Funciona fora do sistema 
de transitividade, 
estabelecendo relações 
semânticas de lugar, tempo, 
limite numérico, 
circunscrição. 

Até: advérbio de inclusão 

 

  A análise do item até, realizada a partir dos dados de dicionários, de 

gramáticas normativas, da gramática de usos do português aponta para a constatação de 

que o até, assim como outros itens gramaticais (e lexicais) do português, apresenta 

instabilidade categorial. É um elemento fluido, passível de mudança e, portanto, flexível 

em relação à taxionomia. Os usos apontados pelos dicionários e gramáticas apareceram em 

nosso corpus, contudo, outros usos do até, não previstos pelos dicionários e gramáticas, 

foram identificados, conforme revela a análise apresentada no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO V 

TIPOS DE ATÉ ENCONTRADOS NO CORPUS 

 

  Neste capítulo faremos a descrição dos tipos de até encontrados no corpus, 

as relações semânticas que eles estabelecem e suas propriedades estruturais, considerando-

se, para isso, fatores pragmáticos e discursivos. 

 

5.1 Os tipos de até encontrados no corpus 

 

  As diferenças pragmáticas, semânticas e sintáticas dos usos verificados no 

corpus atestam seis diferentes usos com diferentes funções do até. 

  Colocados num contínuo de diferentes relações semânticas, esses usos do 

até partem de um mundo concreto – domínio de re – para um mundo mais abstrato e/ou 

discursivo – domínio de dicto, conforme configuração abaixo: 

 

Ate 1 (espacial) > Até 2 (temporal) > Até 3 quantificador > Até 4 (intensificador) > Até 

5 (inclusivo – operador e parentético) > Até 6 (contra-expectativa) > Usos ambíguos. 

 

Conceptualmente, os usos mais concretos do até vão do Até 1 ao Até 3 e os 

usos mais abstratos e discursivos vão do Até 4 ao Até 6. Esses seis tipos de até 

categorizam-se ora como preposição, ora como advérbio, ora como conjunção, ora como 

marcador discursivo. Existem também os usos ambíguos do até, que não constituem um 

novo uso, mas atestam para o fato de que o até está passando de um estágio para outro e, 

nessa transição, ocorre a ambigüidade.  
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Abaixo descreveremos, sinteticamente, os seis usos do até encontrados no 

corpus: 

 

a) Até 1: limite no espaço/ domínio de re/ dêixis espacial/ preposição 

b) Até 2: limite no tempo/ domínio de re/ dêixis temporal/ preposição, conjunção 

c) Até 3: quantificador/ domínio de re/ preposição 

d) Até 4: intensificador/ domínio de dicto/ advérbio 

e) Até 5: inclusivo/ domínio de dicto/ advérbio, conjunção, marcador discursivo 

f) Até 6: contra-expectativa/ domínio de dicto/ conjunção 

g) Usos ambíguos. 

Esses usos serão descritos separadamente, a partir de então. 

 

5.1.1 Até 1 – espacial [ de SN até SN] [ SV até SN] [ SV até Sadv] 

 

  O modo de se conceber espaço e tempo na física moderna traz 

conseqüências para o estudo das preposições. Isso porque, conforme V. Brondal ( apud 

Poggio, 2002a, p. 108), todas as formas intuitivas são equivalentes, isto é, reflexos 

paralelos provenientes de uma definição comum. Daí, surge a afirmação de que cada 

preposição possui apenas uma significação central. Ainda conforme Poggio (2002a, p. 

107), a preposição encontra-se distribuída no universo dimensional e no universo nocional, 

podendo o universo dimensional ser considerado através do espaço e do tempo. Dessa 

forma, cada preposição deve ser estudada nos três aspectos: espaço, tempo e noção. 

  Segundo a tradição dos estudos lingüísticos e gramaticais, os três valores 

originam-se um do outro, aparecendo nessa ordem e o sentido primitivo de uma preposição 

seria o espacial. Em lugar da sucessão: significação espacial > significação temporal > 

significação nocional, Pottier (1962 apud Poggio, 2002) propõe outro esquema. Vejamos: 
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aplicação espacial  aplicação temporal        aplicação nocional 

 

  Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 115), citando Hjelmslev (1935), 

Anderson (1971, 1973), Lyons (1967, 1975, 1977) e Pottier (1974), afirmam que as 

expressões espaciais são lingüisticamente mais básicas que outros tipos de expressões e 

elas servem como “templos” para as posteriores. A hipótese do localismo se relaciona, por 

exemplo, com o modelo desenvolvido por Lakoff; Johnson (2002, p. 127) quando dizem 

que as bases formadoras do nosso sistema conceptual são os conceitos espaciais. 

  Isso nos leva a considerar que o uso mais concreto do até é o espacial, usado 

quando o informante enunciava os lugares onde morou. É o que se pode verificar em (9), 

(10), (11) e (12) abaixo: 

 

(9)  É… aí… nóis… ( ) pego… meu avô falô VAmo pra Goiás… aí juntô as duas filhas 
viúva… que era minha mãe… minha mãe agora num existe mais… muito pobrezinha 
tadinha… aí nóis vei pra Goiás… no caminho nóis ficamo VINTE E CINCO DIAS aqui… 
nóis saiu primeramente de carro de boi da onde nóis morava… foi até Santo Antoim de… 
do Monte… lá… aí do Santo Antoim de Monte nóis foi de carro de boi… dois carro de boi 
carregano as mudança que… e o povo num dava conta de andá que tinha muita criança… 
tinha meu tii já velhim… tinha meu tii baxotim que… ( ) eu tinha… que morreu aqui em 
casa… aí foi dois carro de boi pra carregá o povo e a mudancinha né…? (10, G3, F, 0) 

 

(10) Já tinha colocado as malas dentro da máquina… até Leopoldo de Bu… até Leopoldo 
de Bulhões que nóis vinha de máquina… de trem de ferro… aí foi… cadê o tii Bissalão… 
num achava ele… i aí esparramaram… desceram as pessoas… desceram tudo… que a 
máquina na hora dela saí ela num vai perguntá se tá fartando gente né…? (10, G3, F, 0) 

 

(11) Aí nós pegamo otro dia a tarde… pegô o trem de ferro di novo e vei até::: Leopodo 
do Bulhões… lá nóis ficamo treze dia… meu filho… cuzinhando numa enchorrada… 
minha vó fazia uma lata de… cuzinhava na lata de… de querosene… quelas latas de 
dezoito litro né…? (10, G3, F, 0) 
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(12) Aí…aí pra vim pra Goiânia nóis pegamo um caminhão… meu avô arrumô um frete de 
um caminhão… nóis chegô na até Goiana… aí em Goiânia nóis veim numa combi… 
quebrano… quebrano… até chegô aqui… aí daqui pra fazenda… pressa fazenda do meu tii 
que nóis… ficô lá… uns né… uns ano… aí nóis foi… uns foi de a pé… otros foi de a 
cavalo… todo mundo chorano… (10, G3, F, 0) 

 

  Em (9) e (10), podemos perceber a referência espacial do até por causa dos 

sintagmas que estão à sua esquerda e à sua direita [ SV até SN]. 

  Almeida (1999, p. 356), numa leitura cognitivista, considera que o uso mais 

básico do até é espacial e concreto. Assim, ele possui a seguinte estrutura topológica, 

marcando limite máximo de Foco (F). 

 

Trajector (o sujeito) > Foco ( a ida) > Landmark ( o limite da ida) 

 

  Com base na estrutura acima, o trajector de (9) e (10) é constituído pelo nós, 

agente da ação principal que é focalizada - a ida -, o qual dirige-se até um landmark - 

limite espacial - “Santo Antônio do Monte” e “Leopoldo de Bulhões”, respectivamente. 

Nos termos da Gramática Funcional (Neves, 2000), o até espacial funciona no sistema de 

transitividade, introduzindo um complemento locativo ao verbo. Assim, as funções de 

trajector e landmark, equivalem a um agente e uma referência espacial exigidos pelo 

predicado. Nesse caso, o até funciona como elemento focalizador do limite de espaço 

percorrido pelo agente. 

  Uma particularidade observável em (11) é o sentido ambíguo de até. Ele 

tanto indica marcação espacial, visto que o seu antecedente e o seu conseqüente 

contribuem para isso, como indica intensidade da ação da ida, observável no 

prolongamento do fonema /e/, que ganha proeminência prosódica na fala do informante. 

Poderíamos dizer que esse prolongamento é motivado pelo princípio da iconicidade, ou 

seja, o informante marca lingüisticamente a distância de um lugar a outro ao prolongar a 

última vogal do item indicador de limite, o até. Essa constatação pode ser reforçada em 
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(12), quando o mesmo falante repete o predicado “quebrar” (“quebrano... quebrano... até 

chegá aqui”), ou seja, a viagem foi tão longa e tão problemática que, enfim, chegaram ao 

local desejado. 

  As ocorrências de (9) a (12) revelaram usos espaciais mais prototípicos do 

até, em que o ambiente sintático [de SN até SN] prevalece. Em outros dados, o até atua em 

outros ambientes sintáticos. Assim, é comum na fala dos informantes as relações [ SV até 

SN] e [ SV até Sadv.], como em (13) e (14): 

 

(13) Aí::: eu fui coNHECÊ esse garimpo lá i eu fui… i eu fisso o possível pra 
inconomizá o dinhêro que tava com ele…fui de ônibus até um pedaço… um outro 
pedaço eu fui… tentei i de carona i eu fui… cheguei até o garimpo i::: eu cheguei 
lá numa cidade bem próxima do garimpo… chaMA Crichá… chama Crichá 
Velho… tem o Crichá Beirim… que uma cidade q/eu fui de ônibus até lá… (1, G1, 
M, C) 

 

(14) Prá retribuí o que ele passô né… hoje eu posso fazê tudo pra ele  graças a Deus… 
né… através do…né… de uma força que eu pedi… que eu sempre pedi pra Deus 
mais eu passei MUIta dificuldade pra chegá até aqui… sem… sem necessidade 
de… de malandrage… sem necessidade de droga de mal exemplo de tê que pegá as 
coisa dos/otro… que isso é uma coisa que a gente aprendeu mesmo dentro de 
casa… o que é da gente é da gente… (1, G1, M, C) 

 

  Em (13), o dêitico espacial lá tem uma conotação semântica bastante 

concreta, uma vez que se refere ao Cricha Beirim, lugar físico. Em (14), porém, o dêitico 

aqui revela um significado mais abstrato, uma vez que não se refere a um lugar físico 

como em (13), mas a um espaço imaginário correspondente a “situação econômica 

relativamente boa com a qual o falante sobrevive naquele momento e naquele lugar”. Se o 

dêitico aqui possui um sentido mais abstrato, o até que o focaliza, por conseqüência, 

também ganha em significação menos concreta. Nesse sentido, percebemos que, mesmo na 

sua acepção mais concreta, a de espaço, existem várias nuances espaciais, o que se explica 

em termos de maior prototipicidade ou menor prototipicidade. 

  Ainda em relação a (13), o segundo uso do até, quando o falante diz que 

chegou “até o garimpo”, ele faz um uso metonímico do segundo termo que o até relaciona, 
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de modo que a atividade de garimpagem torna-se o lugar onde ela se dá. O falante 

reinterpretou o lugar onde ocorre o garimpo como o próprio garimpo. 

  Além do uso metonímico, é possível perceber usos ambíguos em relação ao 

até com acepção espacial. Em (15), por exemplo, o falante, com mais de 55 anos de idade, 

utiliza a expressão última moradia para referir-se ao cemitério, ao céu ou ao paraíso. A 

última moradia, então, pode ser entendida como espaço físico ou espaço metafísico. O até, 

que antecede a expressão, revela o aspecto durativo do predicado verbal guiar que se dá no 

espaço. Os sentidos se sobrepõem ou se justapõem, resultando naquilo que Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991, p. 67) chamam de overlapping. Nesse caso, o contexto em que o até 

espacial aparece é reinterpretado no sentido de tempo. Os autores (1991, p. 67) afirmam 

ainda que as categorias OBJETO, ESPAÇO, TEMPO E QUALIDADE não podem ser 

separadas uma das outras. Observemos (15): 

 

(15) Aqui na nossa cidade ele [dom Eugênio – o Bispo] é o nosso guia... vai guiá os 
nossos passo... abençoá nossa famía... vai guiá nóis na estrada... até a úrtima moradia... 

 

  Os limites entre os domínios ou categorias espaço e tempo são tão tênues 

que, em muitos casos, não é possível distinguir e quantificar, por exemplo, quantos usos 

espaciais e/ou temporais foram encontrados no corpus. É perceptível que a freqüência de 

usos do até espacial é bem menor que a do até temporal. Isso talvez devido à temática das 

narrativas explicitarem muito mais relações temporais em detrimento das espaciais. 

 

5.1.2 Até 2 – temporal [ SV até Sadv] [S até S] [ S até que S] 

 

  A gramática das línguas fornece aos falantes material lingüístico para 

codificar estado-de-coisas no tempo e no espaço. Conforme Camões (1997, p. 87), nos 

enunciados das línguas do mundo, encontramos uma relação universal ligada ao contorno 

temporal do estado ou ação (evento) e a atitude do falante em relação a esse contorno. 

Existem basicamente dois tipos de tempo: o tempo gramatical e o tempo cronológico. O 
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tempo gramatical é uma das várias estratégias usadas no mapeamento lingüístico do tempo 

cronológico. Já o tempo cronológico é uma entidade experiencial, um construto mental, 

que representa parte de nossa relação com o mundo. 

  Nos diferentes contextos lingüísticos em que o até com sentido temporal 

aparece, ele está relacionado ao limite temporal de um evento ou de um estado. Um evento 

é uma situação que tem limites, que tem início e fim e envolve mudança durante o período 

em que ocorre. Um estado, ao contrário, não tem um limite final delimitado que seja tão 

saliente quanto o do evento. Assim, se o falante diz “ela desceu a escada cinco vezes” 

(Camões, 1997, p. 90), temos a ocorrência de um evento. E, se o falante diz “ela odeia o 

prefeito” (op. cit., p. 90) temos a ocorrência de um estado.  

  Em (16), o falante diz que aprendeu uma lição com o pai e, depois de algum 

tempo, ensinou-o a agir conforme aprendera: 

 

(16) eu peguei e falei pra ele… falei pra ele… o senhor alembra o DIA que o senhor me 
deu uma lição ali ó… debaixo da árve bem naquela baixada… ele ficô calado… 
peguei falei pra ele… porque que é que o senhor tá xingano… o exempro que o 
senhor me deu não foi esse… e o senhor acha que hoje o senhor xingá vai resolvê 
alguma coisa… eu acho que ( ) da idade do senhor tamém num acalha bem…acho 
que o senhor devia de pensar bem antes di dirigi a palavra… por que até hoje eu 
faço uso da palavra e uso do exemplo que o senhor mim passô… i eu vô pedi o 
senhor um favor… quando o senhor tiver junto comigo… por favor o senhor não 
xinga… ele desceu lágrima no olho… e nunca mais vi ele xingano… (1, G!, M, C) 

 

  Quando o enunciador diz que até hoje faz uso do ensinamento do pai, 

provavelmente, ele tem desejo de que esse ensinamento perdure por bom tempo, pois faz 

parte de seus princípios morais, de sua personalidade. Assim, “faz uso até hoje dos 

ensinamentos do pai” implica num estado vivido pelo falante. Ao que parece não há 

indício de mudança desse estado no decorrer do tempo por parte do falante. Na verdade, 

ele deseja que o pai também faça uso do ensinamento que deu ao filho para que [o pai] não 

seja contraditório. 

A estrutura sintática [SV até Sadv] é mais recorrente no corpus que outras 

estruturas, de modo que o elemento lingüístico mais usado no preenchimento da casa do 

Sadv é o hoje. Em todo o corpus, são aproximadamente 27 ocorrências da expressão até 
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hoje, usada para referir-se a eventos ou estados ocorridos no passado, mas que perduram 

até o momento da enunciação. Tal uso seria, portanto, prototipicamente, o mais temporal 

dentre os usos temporais de até, pois, mesmo narrando fatos ocorridos no passado, o 

falante adota o momento de enunciação como tempo de referência, já que é o momento em 

que ele produz a fala. 

  Um outro uso do até, menos prototípico que o anterior, seria aquele que se 

dá no ambiente [S até S], em que o até assume a função sintática de conjunção, uma vez 

que estabelece relação temporal e/ou consecutiva entre duas orações, sem que a segunda 

seja exigida pela estrutura argumental do predicado da primeira.  

  Em (17), a seguir, o até que marca o limite temporal de um evento. O 

aspecto verbal usado é imperfectivo, que denota um tempo distante do momento da 

enunciação. Vejamos: 

 

(17) ... aí a gente cindia um fogo pre’las [as onças] fastá ... até o dia manhecê... ( 9, G3, 

F, O) 

 

  Observemos que a expressão “até o dia manhecê” incide diretamente sob o 

evento de acender o fogo e, indiretamente, ao evento do afastamento das onças por causa 

do fogo. 

  Em (18), o até estabelece novamente relação semântico-sintática entre 

orações: 

(18) I… ele [o pai] pegava e comprava uma foice pra mim… i mim dava a foice do jeito 
que comprava lá na loja… não… não avasava né… que es fala é avasá… é amolá a 
foice até chegá o ponto dela pegá corte... (1, G1, M, C) 

 

Em conseqüência da repetição do amolamento da foice num determinado 

tempo, ela chega num ponto de ser mais cortante que anteriormente. A mudança do estado-

de-coisas ou do evento se dá principalmente pela repetição da ação no tempo. 
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  Em (19) e (20), a mudança de evento também ocorre, mas em, em ambas as 

ocorrências, fica muito mais evidente a relação de causa/conseqüência estabelecida pelo 

até, ou seja, a repetição insistente de uma ação resulta numa conseqüência, que seria uma 

outra ação. Rompe-se com o primeiro estado-de-coisas e introduz-se o segundo, que é 

conseqüência do primeiro: 

 

(19) Porque aqui em Goiás pra dirigi aqui dentro é difíci... tem uns qui tem qui aguardá 
do jeito qui chega já entra... ai teve uma vez qu/eu comprei uma moto... essa foi a 
primera qu/eu comprei... era aques grandona... ai então tava andano nela ai chegou 
na esquina já tava devagá já ia virá vei [ um a moto] na contra mão im cima de 
mim... na otra mota grande né então ele vem... eu jogava prum lado ele ia tamém... 
voltava ele voltava junto entrou quela dança foi até batê. (2, G1, M, B) 

 

(20)    ... Pois é… trabaia:::va… e num… num dava conta de comprá meus trem… as 
muchila né… qu/eu  queria… que via as criança tudo:::… cas coisa né? e num 
podia comprá… é… foi… aí foi difícil mais foi superano tudo… agora ah::: falei 
assim… ah::: não vô… trabaiá… parei de estudá … aí parei… falei vô só trabaiá… 
minha mãe num queria qu/eu saísse da aula não… falei ah::: não num quero estudá 
não… num gosto de estudá… num quero… aí fui só tirano nota ruim… nota 
ruim… nota ruim… até qu/eu saí… falei não um dia eu volto… aí::: nunca mai 
voltei estudá::: mais… trabaiá… trabaiei todo… todo tempo… aí cê vê a 
dificuldade da vida… falei… ah::: não vô casá… vô casá… acho… comecei a 
namorá com esse rapais né? gostei muito… nóis gostava muito um do outro né? aí 
nóis… pegô i::: casô… foi morá junto… (3, G1, F, C). 

 

 

  Em (19), a sucessão de eventos de dança – uso metafórico do verbo dançar 

-, ou seja, o movimento da moto teve como conseqüência a batida entre os dois veículos. 

Em (19), a sucessão de notas ruins na escola teve como conseqüência o abandono da escola 

pelo falante e, mais do que isso, a não gostar mais de estudar. Em ambos os casos, o até 

relaciona estados-de-coisas, portanto, nesses casos, assume novamente a função de 

conjunção, diferentemente, de (16), em que o até relaciona termos, constituindo-se 

preposição. 
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  Durante a categorização dos dados, um fato nos chamou a atenção. O 

comportamento sintático-semântico do até, associado à partícula que, revela dois usos 

diferentes. Vejamos o que ocorre em (21) e (22): 

 

(21) Ia deitá rapidim… nunca mais ele ( )…um dia ele contô história do lobisome… que 
o lobisome parecia na quaresma… e foi ( ) ceis nunca viu o lobisome não né? 
não… aí ele foi cortô abroba feis um oi… o nariz… a boca… pois a vela… e falô 
pra mim assim… agora cê vai lá no pé de banana… que cê falô que num é 
medrosa… e pega uma banana pro seu avô que tá numa fo:::me… eu corri lá 
quando eu abaxei assim ele levantô qu/ele trem… eu saí corren… ((risos))… e 
correno ((risos)) e caí dento dos buraco… cê sabe que roça tem muito toco muito 
buraco… ai… ai… ai… era o meu tii vestido de lobisome… e o lobisome passô a 
existi na minha vida… até que um dia es falô que num existia o lobisome… agora 
as história dês… qu/eles contava eu num dô conta de contá… é muito bonita… 
mais eu esqueci… tanta coisa na cabeça…  

 

(22) Doc: É:: Cê considera que as meninas eram muito exigentes? 

Inf.:Não... até que não eram exigentes não... mais elas até que muitas queria assim 
maisi é que a gente ficava muito impolgado num pensava 

 

  O até que de (21) revela um uso, em que uma informação é mantida até a 

introdução de outra informação. Além do valor de temporalidade entre estado-de-coisas, há 

uma relação de rompimento da primeira ação ou evento para que seja instaurada uma outra 

ação ou um novo evento. O que está em jogo é uma relação entre dois estados-de-coisas, 

daí a consideração de que a expressão até que constitui uma locução conjuntiva. Neves 

(2000, p. 789) afirma que algumas conjunções temporais são compostas por locuções 

conjuntivas, que têm, normalmente, o elemento que como final, e que envolvem uma 

preposição, no nosso caso, o até. 

O até que de (22) assume uma outra função, a de introduzir um pressuposto. 

Quando o falante diz que “até que as meninas não eram exigentes não”, o locutor cria no 

interlocutor a expectativa de que havia grandes possibilidades de que as meninas fossem 

exigentes. Essa expectativa é quebrada quando o falante diz que “até que não eram 

exigentes não”. Assim, poderíamos concluir que, enquanto o até que em (21) marca o 

cessamento de um estado-de-coisas em detrimento de outro, o até que de (22) marca um 
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novo uso do até: o de contra-expectativa, que será descrito na seção 5.1.6. A seguir, 

descreveremos um terceiro tipo de até encontrado no corpus: o marcador de limite 

numérico ou quantificador. 

 

5.1.3 Até 3 – quantificador [SV até SPrep] [SV até SN] 

 

  Nos termos de Dik (1989, p. 149), os quantificadores são operadores de 

termo que nos informam, de uma maneira ou de outra, sobre o tamanho de um conjunto de 

referentes pretendido. O autor acrescenta que toda quantificação pressupõe multiplicidade 

ou divisibilidade. Isso significa que a quantificação opera em conjunto (ensembles), que 

podem ser conjuntos ou massas. Conjuntos têm membros que podem ser contados, de 

modo que nós podemos falar o número de membros de um conjunto. Expressões como 

mais que, menos que, todos e valores numéricos propriamente ditos são considerados por 

Dik (1989) quantificadores. Massas não têm membros, não podem ser contadas, somente 

medidas. 

  Em muitos usos, o até pode indicar a quantidade máxima a que se chega, 

dado um certo valor numérico de um conjunto. O até sozinho não constitui um 

quantificador, mas associado a outros sintagmas ele pode ter essa função. Observemos o 

que ocorre em (23): 

 

(23) ...eu tinha era nove… dez anos… por aí… aí eu ia pra cuzinhá pra ele [ o dono do 
garimpo]… aprendi a cuzinhá… foi uma coisa assim… foi uma cultura de família… 
devido a necessidade… a mãe vai lavá roupa… meu pai vai prá fazenda… fica só os 
irmãos… fica os mais novo… os mais véi sai pra… trabalhá tamém né… às veis minha 
irmãs trabalhava de doméstica… aí::: vei a necessidade… mesmo a gente que era 
homem… i::: aprendê tamém a cozinhá… aí eu já fui prá roça mais meu pai… então sê vai 
conzinhá pra nóis lá… i eu ia… eu ia conzinhá pra es lá… as veis tinha veis que ele  tava 
com sete companhêro no serviço… pegava empreita né… de passo pá roçá… i as veis ele 
tava até com quatorze companhêro… e tinha que conzinhá pra todos… e levá no serviço… 
as veis eu num dava conta de levá… ele vinha prá ajudá a levá as malmita… por que eu era 
muito pequeno… muito fraco… e aí::: eu fui aprendeno aí eu já ia levava as malmita e já 
levava o arroz tamém… aí ficava lá… (1, G1, M, C) 
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  O uso do até indicador de limite numérico oscila entre o concreto e o 

abstrato. É um domínio de transição. A sua função é de preposição, assim como o até com 

sentido espacial e alguns usos do até temporal, o que conferiria a ele um domínio mais 

concreto em relação a outros usos de domínio mais discursivo. Contudo, os sintagmas 

nominais e verbais com os quais ele se relaciona tendem para a abstração. 

  Em (24), por exemplo, essa oscilação fica evidente: 

 

(24) ... aí eu parei de estudá lá aí parou né porque foi só até a quarta série. Aí nóis 
ficamo mais uns cinco ano sem mudá pra cá. (6, G2, F, D) 

 

  O até, em (24), pode receber uma leitura temporal, mas pode-se interpretá-

lo, também, como o limite, em termos numéricos, de quanto se estudou. 

 

5.1.4 Até 4 – Intensificador [ SV até ] 

 

  O até intensificador recebe esse nome por marcar a intensidade de uma ação 

ou de um evento. O seu uso está no domínio do dicto, de modo que são os fatores 

pragmáticos e cognitivo-discursivos que explicarão a sua função. 

  Duas propriedades merecem destaque na análise do até intensificador: a 

prosódia e a iconicidade. 

  Os aspectos prosódicos não servem para enfeitar a fala, fazem parte da 

própria essência da linguagem oral. A linguagem oral seria tão absurda sem a prosódia, 

como seria sem os fonemas.  Conforme Cagliari (2002, p. 43), 
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se não houvesse um consenso compartilhado entre os usuários da 
língua a respeito do valor dos elementos prosódicos na linguagem oral, 
poder-se-ia dizer qualquer enunciado de qualquer modo, que a 
comunicação não se perturbaria ou alteraria. Todavia, vê-se como 
certas pessoas sentem-se ofendidas pelo ‘tom de voz’, acham estranho 
‘o sotaque’, ou mesmo não entendem por que o falante disse algo 
daquele modo... 

 

  Dik (1989, p. 379) aponta o tom, o acento e a entonação como propriedades 

essenciais para a descrição prosódica dos diferentes usos de uma mesma cadeia. Para ele, o 

contorno prosódico deve ser entendido como a “melodia” com a qual as expressões 

lingüísticas são produzidas. Além disso, a articulação, a duração e o ritmo com que uma 

expressão lingüística é produzida exercem influência evidente na significação de um 

enunciado. Não providenciamos uma descrição prosódica sistematizada dessas 

propriedades, mas, sem que se precise recorrer a metodologia própria ou a aparelhos e 

medidas, é notável a proeminência prosódica nesse uso de até. 

  Tomemos (25) como exemplo: 

 

(25) Pois é… assim… a gente tenta assim… tem dia assim eu desanimo sabe? fala assim 
ai::: tem tanta gente que num trabaia tem as coisa… tem tudo… ganha… mais eu 
num quero ganhá… num quero suó dos outros… eu quero o meu né? fico pensando 
assim… ó meu Deus porque o senhor num… num mim dá… num mim dá saúde 
assim suficiente… pra mim trabaiá até::: memo… ô se não ganhá um dinherim 
assim… mais… qu/eu posso dá uma vida melhó pro meus fii… sabe… fico 
pensano… mais igual eu falo… suó dos outro cê num… cê tem que pensá no seu… 
no seu dinhero… nada de vivê nas custas dos otros né? porque:::... (3, G1, F, C) 

 

  O prolongamento do fonema /e/ de até no enunciado acima tem a função de 

intensificar a ação verbal, de modo que até poderia ser substituído, sem prejuízo de sentido 

por muito. Isso leva o analista da língua a considerar que o item possui um valor 

circunstancial, daí a sua categorização como advérbio de intensidade. 

  Nem todas as vezes, porém, que o fonema /e/ é prolongado, ele equivalerá a 

muito. Em (26), o prolongamento está relacionado à necessidade do falante de reproduzir, 

iconicamente, na fala, eventos ocorridos na realidade. Vejamos: 
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(26) Aí nós pegamo otro dia a tarde… pegô o trem de ferro di novo e vei até::: 
Leopoldo do Bulhões… lá nóis ficamo treze dia… meu filho… cuzinhando numa 
enchorrada… (10, G3, F, 0) 

 

  Já vimos que, segundo o princípio da iconicidade, a estrutura da língua 

reflete a estrutura da experiência, ou seja, o que acontece no mundo. Assim, o /e/ 

prolongado, em (25), é uma estratégia pragmática utilizada pelo falante para comunicar ao 

interlocutor que a distância do lugar de onde saiu até Leopoldo de Bulhões é muito grande. 

  Em relação ao até intensificador, é importante ressaltarmos que, em situação 

de informalidade, é um uso muito recorrente na fala da comunidade da cidade de Goiás, 

contudo, em nosso corpus, ele apareceu apenas uma vez, o que pode estar relacionado com 

o assunto das entrevistas, o qual não propiciou o seu aparecimento, ou com certo grau de 

formalidade que é inerente à entrevista. 

  A seguir, faremos referência a um tipo de até a que chamaremos de 

inclusivo. 

 

5.1.5 Até 5 – Inclusivo [SN até Sprep] [ SV até SN] [SN até SV] [ SV até Sadj] [S [até S] 

S] 

 

  Num domínio mais abstrato e, conseqüentemente, mais discursivo, o até 

pode, a partir das noções de tempo e espaço, ser reinterpretado com o valor inclusivo. O 

seu espectro semântico amplia-se de modo que se pode fazer paráfrases, substituindo-se 

até por mesmo, ainda, também e inclusive.  

No corpus, a maior quantidade de usos do até evidencia seu valor inclusivo, 

que se relaciona com a forma inclusive. Em (27), o falante narra as suas andanças pelo 

interior de Goiás a procura de trabalho. Nessas andanças, não possuía lugar para dormir. 

Foi então que encontrou acolhida numa casa de prostitutas e elas o ajudaram a encontrar 

trabalho num garimpo por meio de um assíduo freqüentador da casa. Durante o tempo em 
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que o informante permaneceu na casa das prostitutas, ele narra que se relacionou com uma 

estrangeira. Vejamos (27): 

 

(27) Inf. É::: i aí eu vô te falá uma coisa… eu cheguei até envolvê com uma 
estrangera… do exterior… mais foi depois… foi bem depois… ai::: a noite esse 
rapais que tava precisano de funcionário chegô… chegô todo::: esparolado assim… 
um cara assim tipo assim mei sistemático… mais parece que um pôco sem 
educação tamém sabe… e eu já falei ó meu Deus é agora qu/eu vô enfrentá a fera… 
vô contá a situação p/esse caboco… a hora que ele chego a dona do ambiente lá… 
foi e mim chamô…falô “Zé Carlo é aquele ali ó… vô conversá com ele pra 
você…” (1, G1, M, C) 

 

  Observemos que, quando o falante diz que “chegou até envolver-se com 

uma estrangeira”, o estado-de-coisas focalizado por até é mais ou menos imprevisto no 

frame que orienta a situação comunicativa e, por isso, está fora das informações 

pragmáticas ou da expectativa do interlocutor. Assim, não era de se esperar que o falante 

se envolvesse com uma estrangeira no prostíbulo. Ele, provavelmente, superou o limite da 

interpretação pragmática do interlocutor. 

  O até com sentido de inclusive, conforme afirmação de Baião; Arruda 

(1996, p. 255), “possui várias nuances de inclusão, de modo que não se trata de uma 

categoria bem definida”. Constitui uma classe difusa de sentidos associados entre si. 

  Entre os diferentes valores semânticos do até inclusivo, dois foram 

categorizadas por serem as mais recorrentes em nosso corpus. A inclusão do tipo 1 é o até 

com a função de operador argumentativo, já descrito e analisado em Ducrot (1976). A 

inclusão do tipo 2 é o até parentético, uso, até então, não constatado por pesquisadores. 

Baião; Arruda (1996, p. 256) consideram que, num exemplo como (28), 

 

(28) ... foi até minha colega que me contou... que foi lá em São Jorge... aí ele foi roubou 
ela e deu um tiro no peito dela... (assim) só que ela não conseguiu mo/ ela não 
morreu porque ela era muito gorda... aí a bala se alojou... não foi direto... 
(informante da oitava séria do primeiro grau – corpus de Baião; Arruda, 1996) 
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o até, com  valor de inclusive, tem um caráter de realce discursivo, que exerce papel 

importante para reforçar a veracidade do fato recontado. Acreditamos, porém, que, mais do 

que realce, o até assume, nesse caso, o valor de um parentético, ou seja, “um breve desvio 

do tópico discursivo em pauta em um segmento da conversação” (Jubran, 2002, p. 407). 

Tal desvio, porém, não deve fazer supor um desvinculamento da conversação, mas uma 

informação a mais inserida no todo e o elemento lingüístico que instaura o parêntese é o 

até. 

  Esquematicamente, teríamos a seguinte representação do até com valor 

inclusivo: 

 

Quadro 10: Representação do até com valor inclusivo 

ATÉ 5 FUNÇÃO 

 

OCORRÊNCIA 

 

 

 

 

 

INCLUSIVO 

 

 

Tipo 1: 

 

OPERADOR 
ARGUMENTATIVO 

 

 

(29)... minha tia entrô até em depressão 
quando ela descobriu qui tava com câncer 
de pele, sabe?... (4, G1, F, D) 

 

Tipo 2: 

 

PARENTÉTICO 

 

(30)... mais cum esse istilingui memo eu 
tomeu um taca... mais daquelas boa... ai eu 
brincano e essa menina... o nome dela é até 
Creia... eu alembro como se fosse hoje... eu 
pequei e mirei o istilingui top e foi bem na 
testa dela...foi uma só... e/u fiz brincano 
num foi por maldade...(5, G2,M, D) 
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5.1.5.1 Até operador argumentativo [ SN até SN] [ SN até SV] [SV até Sadj] 

 

  O operador argumentativo tem a função de indicar a força argumentativa 

dos enunciados, a direção (ou sentido) para o qual esses enunciados apontam (Ducrot, 

1976). Assim, os operadores argumentativos devem ser entendidos como elementos 

lingüísticos mais voltados para a organização textual, que necessita de alguns dos 

princípios da pragmática para serem descritos e analisados. 

  Além dessa definição de operadores, Ducrot (1976) diz que muitos deles 

trazem conteúdos pressupostos, ou seja, informações semânticas não expressas no 

enunciado, mas inferidas pelo interlocutor. 

  Ducrot (1976, p. 115) analisa o enunciado “até mesmo o Tiago veio” e diz 

que o pressuposto mais básico para tal enunciado é que “não se esperava pela vinda de 

Tiago”. Esse pressuposto é identificado pelos operadores (até) mesmo, contudo, para 

satisfazer as várias forças ilocucionárias (afirmação ou pergunta) que atuam na situação 

comunicativa em que esse enunciado é proferido, o autor propõe um outro pressuposto: “a 

vinda de Tiago é mais significativa do que a vinda de quem quer que seja”. 

  Para explicar o funcionamento da força argumentativa dos enunciados, 

Ducrot (1976) utiliza as noções de “classe argumentativa” e de “escala argumentativa”. 

Uma classe argumentativa seria um conjunto de enunciados que podem servir para a 

mesma conclusão. Uma escala argumentativa, ao contrário, é constituída de dois ou mais 

enunciados de uma classe argumentativa que se apresentam em gradação de força 

crescente no sentido de uma mesma conclusão. 

No corpus, os usos do até que indicam limite e inclusão assinalam o 

argumento mais forte de uma escala orientada no sentido de determinada conclusão, 

conforme (31): 
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(31)... eu num tava mim sentido bem na religião católica... eu ia na igreja num sentia nada 
lá dentro... eu ia simplesmente pra... ficá reparano os outro até rino... num tinha num era 
fé... nem ia na igreja... num ia mais meu esposo ia... eu resolvi... tomei uma decisão i 
passei pra igreja de Cristo... hoje graças a Deus eu sô crente... não arrependo de sê crente 
gosto muito... (Inf. 4, G3, F, D) 

 

  No exemplo (31), é possível observar que a informante relata que mudou de 

religião (passou da igreja Católica para a igreja de Cristo). Para justificar sua conversão, 

ela apresenta hierarquicamente alguns motivos: 

 

Motivo 1: ela nada sentia de manifestação espiritual na igreja Católica. 

Motivo 2: ela observava (roupa/ aparência) de outros católicos que iam à Igreja. 

Motivo 3: chegou ao ponto de rir das pessoas. 

Conclusão: Mudou de religião. 

  Segundo a escala argumentativa apresentada por Ducrot (1976), teríamos 

um até operador argumentativo revelando o argumento mais forte do enunciado, conforme 

a representação gráfica abaixo: 

 

Quadro 15: Até na escala argumentativa de Ducrot (1976): 

  Conclusão R: A informante mudou de religião: 

(arg. + forte)   p” –  (até) ria da aparência das pessoas na Igreja. 

   p’ – observava as roupas dos outros católicos.    

   p – nada sentia de manifestação espiritual na igreja Católica. 

  Ducrot (1976), que utilizou o até como exemplo de operador argumentativo, 

afirma que, conforme o sintagma que se aplica a até (mesmo), sentidos diferentes serão 
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obtidos. Isso pode ser confirmado com dados do corpus. Vejamos os diferentes sentidos de 

até decorrentes do sintagma que ele emcabeça em (32) e em (33): 

 

(32): igual eu nunca falei pra ela[ minha mãe] qu/eu amava ela hoje eu falo… ( ) que 
amava ela que amo meu pai… né? hoje eu tenho essa força tem liberdade de falá… e 
antes não… num tinha liberdade de falá nada pra eles até pro meus fii mesmo… as veis 
a gente tem arguma assim… fais as coisa que num deve porque ninguém é perfeito… 
perfeito é só Deus mesmo… a gente fala alguma mal palavra pros fii da gente até pro 
esposo… da gente… mais depois a gente arrepende TANto… a gente pede perdão e 
confessa… antes eu num era assim… eu só queria… eu era muito assim de… querê as 
coisa só pra mim num sabê dividi… né? (4, G2, F, D) 

 

.(33) : é… logo Deus derruba as tempestades… as encrenca e caba com tudo… num tem 
não… num tem medo de nada não… agora num tem medo de nada não… agora num 
tem medo de nada mesmo… ora qui… qui Deus mim levá eu vô… junto com ele vô 
né? num tem tamém probrema de doença nenhuma graças a Deus eu sô até sadia… 
tem umas dorzinha de cabeça mais isso é coisa… poquinha passageira logo caba num 
tem… probrema nenhum… eu era estress… assim de nervo nervosa gostava muito de 
chorá… chorava muito tudo quanto é coisinha conversava comigo tava chorano… era 
muito de chorá o meu esposo sempre falava pra mim ( ) cê é chorona dimais… (4, G2, 
F, D) 

 

  Nas duas ocorrências em (32), o até encabeça um sintagma nominal [ SN 

até SPrep]. Isso revela o pressuposto de que “a falta de liberdade do locutor em conversar 

com os filhos e com o marido é mais grave do que a falta de diálogo com os pais”.  

O uso de até em (33), [SV até Sadj], revela um outro pressuposto, que, na 

verdade, é uma expectativa contrária à do interlocutor. Assim, quando a falante diz “eu sô 

até sadia”, a expectativa-pressuposto do interlocutor é que “não se esperava que ela fosse 

sadia”. Além disso, é importante observarmos o caráter atenuador do até em (33). O 

falante não diz “eu sou sadia” ou “eu não sou sadia”, mas modaliza a verdade da 

proposição relacionada ao seu estado de saúde para o campo da incerteza ao dizer “eu sô 

até sadia”. 

  Essa modalização para o campo da incerteza no ato de fala é mais evidente 

em outros ambientes lingüísticos, nos quais a identificação do evento ou do estado como 

possibilidade é mais visível, talvez, devido à associação do até com verbos ou expressões 
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modalizadoras. Vejamos como isso ocorre em (34) e (35), em que o até gradua a noção de 

possibilidade indicada pelo verbo poder: 

 

(34) Reconhecia… i::: eu tamém jurei que daquele momento ali que vi minha mãe… 
chorando ali… e não ia mais…chegá naquela situação em casa… eu posso até tê 
chegado… mai/na casa da minha mãe não ((risos)) 

 

(35) Desse jeitim minha mãe fala… e é… eu acho qu/é mesmo… cê:::… cê tano 
trabaiano… igual assim… assim quando a gente tem muita coisa… assim fartura… 
você pensa assim ah::: vô fazê tudo… vô… coisá né? fazê… num pensa assim… que 
amanhã cê pode até faltá né? num é econômico as coisa… qu/eu já fui assim um 
dia… quando eu via muita coisa eu fazia qu/ele tanto de cumê… qu/ele tanto de 
arrois… aí… num… num queria aproveitá… jogava fora… hoje não…  

 

5.1.5.2 Até parentético [S [até S] S] 

 

  Em vários segmentos narrativos do corpus, os falantes utilizaram-se do 

recurso da inserção de informações suplementares à seqüência narrativa principal. O até 

foi o elemento escolhido pelo falante para que fizessem tal inserção e, nesses usos, há um 

valor de parentético, ou seja, o até funciona como um instaurador de parênteses, que 

acrescenta uma informação nova à fala. 

  Parênteses, segundo Jubran (2002, p. 407), são breves desvios do tópico 

discursivo em pauta em um segmento da conversação. Conforme a autora, os parênteses 

desempenham uma função acentuadamente pragmática, constituindo-se como um dos 

recursos pelos quais a atividade interacional projeta-se concretamente no texto. Além 

disso, os parênteses têm papel importante no estabelecimento da significação, de base 

informacional, que costura a centração temática do segmento-contexto. Dessa forma, eles 

podem promover esclarecimentos, atenuações, ressalvas, advertências, avaliações e 

comentários laterais sobre o que está sendo dito, sobre como se diz ou sobre a situação 

interativa em que ocorre o ato verbal. 
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  Para reconhecermos se um segmento discursivo constitui parênteses ou não, 

existem, segundo Jubran (2002, p. 406), alguns critérios que se evidenciam em marcas 

formais: a) pausas antes e depois do encaixe; b) ausência de conectores do tipo lógico, que 

estabeleçam relações lógico-semânticas entre os parênteses e o enunciado onde se 

encartam; c) mudanças prosódicas, como alteração de tessitura e de velocidade da elocução 

da parte inserida, em contraste com o contexto. Como é possível perceber a partir dos 

critérios de identificação dos parênteses, eles se realizam em níveis diferenciáveis de 

articulação lingüístico-textual: fonológico, frásico e transfrástico. 

  Como os parênteses constituem uma das estratégias de engate do que é dito 

na situação de dizer, eles não podem ser considerados como desvios descartáveis do texto, 

visto que a contextualização interacional do que é dito orienta a sua compreensão. 

  Um texto – falado como é o nosso caso – normalmente é construído a partir 

de uma unidade temática, por isso, fundamenta-se na propriedade tópica de centração. Essa 

propriedade engloba, segundo Jubran (2002, p. 409), três traços correlacionados: a 

concernência, a relevância e a pontualização temáticas. A concernência é configurada 

pela relação de interdependência semântica entre enunciados, pela qual se dá a sua 

integração em um conjunto temático. A relevância decorre da posição focal assumida 

pelos seus elementos constitutivos, o que é atestado pela observação dos temas (ponto de 

partida da oração enquanto mensagem) e remas (comentário que se faz do tema) dos 

enunciados. Por fim, a  pontualização constitui a localização do segmento tópico em um 

determinado momento da conversação. Os fatos de parentetização, por sua natureza 

parentética, possuem relativa (e alguns casos nenhuma) concernência, relevância e 

pontualização com a propriedade tópica de centração dos enunciados. 

  O uso parentético foi muito recorrente em nossos dados, provavelmente, 

porque o falante está desenvolvendo uma unidade tópica e, naquele momento ou aquele 

fato que está contando, o fez lembrar de algo importante para aquela seqüência narrativa. 

Daí faz uso dos parênteses para explicitar o conteúdo “extra” desejado. É o que ocorre em 

(36). Vejamos: 
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(36) aí chegô lá meu irmão falô papai Mazim furô a minha bola… aí ele pegô entr… 
pois eu pra dento lá no quarto… um quarto tipo esse aqui assim… entrô pra dentro 
do quarto… TRANcô a porta e pegô aquele fiu daques fiu antigo… daques peão 
anTIGO… que aquele que tira o cabo… puxô lá pra dentro… trancô eu lá dentro… 
trancô a porta i::: taca… i minha mãe tentano abri a porta… até o sargento Jorge 
lá… nessa época inda era vivo… qu/ele foi falecido agora pôco tempo… que foi 
matado lá em Goiânia… aí::: ele [ o padrasto] mim sangrô todi:::m… i minha mãe 
pegô i falô qui ia da parte… o… o… quer dizer… minha mãe não o sargento 
Jorge… falô que ia da parte que ia entregá ele… (5, G2, M, D) 

 

  Em (36), a posição focal assumida pelos elementos constitutivos do texto 

revela o tema relevante,“surra do padrasto”. Os temas, na sua quase totalidade, são 

manifestos por verbos na terceira pessoa em que se percebe a presença implícita do 

pronome “ele”, anaforicamente referido ao sintagma “o papai” ou “o padastro”, se tomada 

uma unidade maior do texto. A esses temas ligam-se remas que expressam o modo como o 

informante levou a surra do padrasto, mas, em determinado momento, o falante insere no 

seu texto uma informação aparentemente pouco relevante e pouco concernente ao tema 

geral: a de que “até o sargento Jorge lá… nessa época inda era vivo… qu/ele foi falecido 

agora pôco tempo… que foi matado lá em Goiânia…”. Observemos que o até é o elemento 

que introduz na unidade temática de fala um adendo, uma informação não prevista pelo 

interlocutor, mas relevante para o falante. 

  Em (37), o documentador pergunta ao informante se ele possuía muitos 

amigos. O informante responde: 

 

(37) Só tem um [amigo]… ele mora até aqui em cima… ele tá mexendo com um 
barzim... incrusive hoje ele é corretor... só um só… i nóis dois era como si dis 
atrito tamém sobre esse negoço e hoje nóis conversa sobre esse negoço ele pega e 
fala que isso é coisa do passado só esse qu/eu alembro… os osto qu/era do nosso 
tempo sumiu só tem esse ali… agora tirano essa turma cabô tudo… qué dizê se 
mora aqui em Goiáis eu num sei… mais no tempo nosso de engraxate memo é só 
esse rapaizim  i nóis sempre… (5, G2, M, D) 

 

  Ao analisar o até em (37), a interpretação de que o amigo do falante mora 

em vários lugares até aqui em cima não é possível. As pausas antes e depois do encaixe e a 

mudança prosódica revelam que a informação “ele mora até aqui em cima” poderia ser 
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parafraseada do seguinte modo: “inclusive, diga-se de passagem, por sinal esse meu único 

amigo mora aqui em cima – na rua de cima”.  Vejamos que, em casos como o descrito em 

(37) os itens e expressões até, inclusive, diga-se de passagem, por sinal equivalem-se 

semanticamente e acrescentam um adendo de informação à seqüência da unidade temática 

desenvolvida pelo falante. 

  Ainda em (37), o falante encaixa outro parêntese “incrusive hoje ele é 

corretor”. Mais uma vez fica atestada a natureza parentética de até com equivalência a 

inclusive em situações de interação verbal como as descritas acima. Vejamos que tanto o 

até quanto o inclusive, em (37), possuem natureza parentética. O que diferencia a escolha 

de um ou de outro elemento lingüístico é, segundo nossa hipótese, uma questão de grau de 

formalismo no uso da linguagem ou influência da variável escolaridade, uma vez que o 

falante possui a 4ª série primária. O até é um elemento mais comum em situações 

interativas informais, sem que, com isso, constitua um item socialmente estigmatizado. Já 

o inclusive é usado, normalmente, em situações mais formais de uso da língua. 

  O uso do parêntese em (38) é relevante porque, além de dar ao interlocutor 

uma informação dada, há também uma informação pressuposta, inferida por meio do 

marcador ainda: 

 

(38)     Na minha juventude nóis tinha… eu tinha uma tristeza quando tinha uma festa pro 
bando do… bando do [agapto]... minha mãe fazia festa pra lá com minha tia… fazia 
baile essas coisa assim… aí nóis ( )... igual formiga daqui pra lá... muitas veis eu… 
apanhei muito … pra num í… e minha mãe fazia nóis í… porque nóis… nóis que 
tinha de fazê a festa aí fazia baile… minha mãe… minha mãe…  até morava com 
meu pai ainda… ainda ( ) danei… falava… falava pra ela mãe “senhora é casada 
mais ele num tá/qui então bora pra lá”... aí nóis ia pra festa pra lá… ficava 
festano… mais eu mesmo num festava não qu/era minino né? ficava só oiano os 
otro namorá… fazeno rolo com zotro… jogano pedra no zoto… juntano ( ) no mei 
do escuro nóis rumava água... barro... pedra tudo quanto há no zoto pro zoto saí do 
mei do mato… aí nóis escondia… e atolô uma veis no barro... custei saí… o 
raboco... o raboco teve que puxá eu senão eu ficava atolado... (8, G2, M, D) 

 

  A informação parentética, inserida na seqüência textual de (38) e focalizada 

pelo até, indica ao interlocutor que, no momento da enunciação, os pais do falante já não 

moram mais juntos e estão separados. O até parentético e a informação inserida no 
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contexto têm uma função pragmática. Eles atualizam “elementos do espaço discursivo 

geradores do texto falado e que, desviando-se de seu contexto, com ele se articulam, por 

atuarem sobre o conteúdo das proposições criadoras desse contexto” (Jubram, 2002, p. 

413). Seria uma espécie de “desvio coerente”; “desvio” por inserir uma informação que 

foge ao seguimento temático da narrativa e “coerente” por configurar-se numa relação de 

interdependência semântica, e não sintática, entre enunciados. 

  Em vista de tudo isso, o até, introdutor de uma informação inserida num 

contexto maior, tem um valor muito maior que o de “realce discursivo”, como afirmam 

Baião; Arruda (1996, p. 256). Tal item, assim como os marcadores discursivos, viabiliza a 

materialização lingüística da macrofunção textual, responsável pelo processamento da fala 

no contexto discursivo. Além disso, ele pode marcar topicalização, indicar discurso de 

fundo, modalizar a fala e preencher vazios causados pela perda do fluxo das informações. 

Em (39), por exemplo, o até, juntamente com o enunciado que vem depois dele, possui 

uma função pragmático-discursiva de fundo, para enfatizar o fato de que o falante e seu 

compadre sofreram muito por trabalharam desde a adolescência: 

 

(39)  Aí meu… meu cunhado mudô pra lá [ pra fazenda] e comprô… uma parte… disse 
qu/era do meu pai e dele… é::: de sociedade… i comprô… passô uns dois ano… 
ele [ o pai] adoeceu… e foi piciso vim pra cá… tratá… até eu mais compade 
Domingo sofreu muito que nóis era [muito novos]… ele tava com dezessete ano… i 
eu com do:::ze… i:::… i nóis tinha muita roça… qu’esse cunhado meu prantô 
bastante e adoeceu… foi piciso nóis… limpá a roça dele tamém… passô muito… 
tempo trabaiano dia e noite…chegava em casa de noite… inda tinha que socá arrois 
na mão… pa… pa no otro dia tá faci pra minha mãe qu/ela era doente né? (12, G3, 
M, 0). 

 

  Outros usos do até também são recorrentes. É o caso do até indicador de 

contra-expectativa, já mencionado anteriormente, mas não descrito de forma completa. Na 

próxima seção faremos a descrição desse tipo de até. 
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5.1.6 Até 6 - Contra-expectativa [ S até que S] 

 

  Os usos do até como marcador de contra-expectativa podem ser encontrados 

no Até 5 e em outros usos, mas, o até marcador de contra-expectativa que focalizaremos 

aqui, normalmente, vem acompanhado da partícula que. Na análise desse uso, o contexto 

pragmático-discursivo torna-se ainda mais relevante, uma vez que, sintaticamente, o até 

(que) relaciona orações e, pragmaticamente, revela conteúdos pressupostos. 

  Conforme Moestcheler; Reboul (1994), há três domínios lingüísticos que 

exigem a introdução de uma dimensão pragmática nos estudos linguísticos: os fatos de 

enunciação, de inferência e de instrução. Dentre as três, a que nos interessa nessa análise é 

a inferência. A inferência é a propriedade que um enunciado tem de implicar outros. Grice 

(1975 apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991, p. 76) nos dá a noção de implicatura 

conversacional, provocada por princípios gerais ligados à comunicação. Dessa forma, 

quando em (21), o enunciador disse que “até que as meninas não eram exigentes não” há 

uma implicação conversacional derivada do próprio enunciado: a de que havia uma 

expectativa do interlocutor de que as meninas fossem exigentes, uma vez que seu 

conhecimento prévio lhe diz que, na cultura ocidental, garotas são exigentes (ou pelo 

menos deveriam ser) em termos de relacionamentos amorosos. Como se percebe, a 

significação de uma implicatura conversacional não advém de uma palavra na frase, mas 

dos conhecimentos prévios do interlocutor. A expressão até que ajuda a explicitar a 

implicatura, mas não lhe é determinante. 

Nas ocorrências do até contra-expectativa, a função interpessoal de Halliday 

(1973, 1985) torna-se mais evidente, uma vez que a relação pragmática do enunciado com 

o interlocutor via pressuposição é inerente nesse tipo de uso. 

Em (40), existe quebra da expectativa do interlocutor em relação à fala do 

informante. Vejamos: 

 

(40) Doc. No caminho da escola cê tinha medo... num tinha? 
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Inf. Até que num tinha medo não. Nóis sempre ia de trêis né. Mais aí tinha a 
turminha que vinha junto até uma certa distância. Aí depois separava. Mais uma 
veiz nóis passô medo foi de chuva. (2, G1, M, B) 

 

  O conhecimento prévio do documentador de que nas estradas de longa 

distância existem perigos (bichos, ladrões, loucos, etc) o faz perguntar, com relativa 

certeza, se o informante tinha medo ao ir para a escola percorrendo o caminho da estrada 

deserta. A resposta do informante contrariou a expectativa do interlocutor por meio do uso 

do até que e da dupla negativa seguida de uma justificativa. O até funciona como um forte 

atenuador discursivo, uma vez que o informante poderia ser categórico e fazer uso da 

polaridade (positiva ou negativa), dizendo “eu tinha medo sim” ou “eu não tinha medo 

não”, contudo, as escolhas lingüísticas recaíram sobre o até que como forma de atenuar o 

discurso: “até que eu não tive medo não”. 

  Em (41), a mesma relação de contra-expectativa e atenuação ocorre: 

 

(41) juntô... até que juntô bem gente [no lançamento do livro do filho da informante]... 
cê teve lá tamém... né... cê lembra? (10, G3, F, 0) 

 

Quando o falante diz que “até que juntô bem gente no lançamento do livro 

do filho” é porque há um conhecimento prévio, explicitado pela situação e pelos elementos 

lingüísticos, de que haveria pouca gente no lançamento, uma vez que o livro e o escritor 

ainda eram pouco representativos no cenário nacional e, contrariando as suas expectativas, 

participaram do lançamento um número grande de pessoas. O uso da atenuação discursiva 

constitui uma estratégia argumentativa (humildade e polidez, nesse caso) para dizer ao 

interlocutor que evento obteve sucesso. 

No corpus, encontramos alguns usos de até de difícil descrição. São os usos 

ambíguos do até, nos quais um mesmo enunciado revela diferentes relações semânticas. 

 

 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

5.1.7 Usos ambíguos  

 

  Em alguns usos do até, foi possível perceber certa ambigüidade semântica 

do item, ora devido aos sintagmas que o acompanham, ora devido à proeminência 

prosódica. Em (42) o até pode ter dupla interpretação: 

 

(42) ... nessa época ele trabaiava no tratô da fazenda do Petrônio... e vai que vai... e ele 
tá arano o pasto... e chegô um hora que o home foi derrubano tudo... até a casa. (7, 
G2, M, D) 

 

  A ambigüidade semântica em (42) coloca o até entre um marcador de limite 

espacial e como um item que pode ser substituído por inclusive e mesmo. Assim, teríamos: 

Sentido A: “o homem foi derrubando tudo até chegar na casa”. 

Sentido B: “o homem foi derrubando tudo inclusive, mesmo a casa”. 

  Segundo Neves (2000) e o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

(2001), é possível associar ou não o uso do até a outra preposição, de forma que o falante 

tanto pode fazer uso de “ir até o parque” como de “ir até ao parque”. É comum, porém, 

algumas gramáticas normativas imporem uma ou outra forma para evitar ambigüidades 

como a explicitada em (42). 

Em (43), também é possível perceber duplo sentido: 

(43) Estudei até a quinta lição” (CNS) 

Nesse caso, o enunciado poderia ser entendido das seguintes formas: 

1ª) “estudei até o limite da quinta lição” 

2ª) “estudei inclusive a quinta lição”. 
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  Vejamos que a possibilidade de duas interpretações do enunciado altera a 

categoria sintática do até. No primeiro sentido, ele constitui preposição. No segundo 

sentido, ele constitui um advérbio. 

  Uma outra ambigüidade semântica pode ser percebida em (44): 

 

(44)  É... nóis brigava até lá na escola. (6, G2, F, D). 

 

  A proeminência prosódica com que o até foi pronunciado não permitiu 

identificar se se tratava de um até intensificador ou de um até inclusivo, de modo que 

podemos entender o enunciado (44) como “nóis brigava muito na escola” ou “nóis brigava 

inclusive na escola”. 

  Segundo Lyons (1977, p. 398), uma informação pode ser sistematicamente 

distinguida de um sentido adicional em termos de características prosódicas. Há muitas 

línguas em que formas diferentes de um mesmo lexema são distinguidos em termos 

prosódicos. Em (45), a característica prosódica do prolongamento da vogal /e/ de até não 

indica intensificação da ação verbal, mas uma hesitação do falante em relação ao que vai 

dizer posteriormente: 

 

(45) ...sofreno que Deus fai fazê… se Deus quisé qu/ele vai fazê… ele é muito fiel e tem 
assim as veis ele… tá sem serviço… farta as coisa até::: de comê… eu peço Deus 
falo “Deus manda uma… uma pessoa pa fazê ( ) comigo aqui um dinhero alguma 
coisa pra mim ajudá qu/eu num tenho”… esse… num tem as veis falta mistura eu 
num tem mistu:::ra… ( 4, G1, F, D). 

 

  O uso do até em (45) não torna o enunciado ambíguo, tendo-se em vista que 

o contorno prosódico, verificado no prolongamento do fonema /e/, parece ter a função de 

“preencher um espaço deixado na cadeia discursiva enquanto o falante ‘organiza’ seu 

pensamento e faz a ‘escolha’ lexical relevante para o que deseja expressar” (Casseb-

Galvão (1999, p. 152). 
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  Em toda a seção 5.1, vimos os seis tipos de até que verificados no corpus e 

também os usos ambíguos. Cada um deles apresenta características bem distintas no que 

diz respeito ao seu domínio enunciativo (de re ou de dicto ), às funções morfossintática, 

semântica, pragmática e discursiva. Tais características atestam para multifuncionalidade 

do item em estudo e, mais amplamente, para a multifuncionalidade da língua. A descrição 

dos tipos de até no português falado na cidade de Goiás atenta para o fato de que a língua 

constitui um sistema de produção de sentidos e, como tal, codifica-se na organização de 

itens lexicais e de itens gramaticais. De acordo com Halliday (1985), semântica e 

gramática são responsáveis pela interpretação dos enunciados e a relação entre esses 

domínios é de “interpretação”: os enunciados “interpretam”, ou codificam o significado, o 

qual é interpretado pelo som ou pela escrita. Dessa forma, o significado é codificado no 

enunciado como um todo integrado: 

a escolha de um item pode significar um coisa; seu lugar no sintagma, 
outra; sua combinação com outro elemento, outra; sua organização 
interna, outra ainda. O que a gramática faz é separar todas essas 
variáveis possíveis e atribuí-las às suas funções semânticas específicas 
(Neves, 1997, p. 74). 

 

  Feita a descrição dos usos e funções do até, interessa-nos interpretá-los à luz 

da teoria da gramaticalização, provável processo desenvolvido por esse elemento e que 

está na base da constituição multifuncional dos sistemas lingüísticos. 
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CAPÍTULO VI 

A GRAMATICALIZAÇÃO DO ATÉ: DA ORGANIZAÇÃO PREDICATIVA À 

ORGANIZAÇÃO DISCURSIVA 

 

  Os postulados da Teoria da Gramática Funcional, especialmente o modelo 

de camadas de Dik (1989), estão sendo acionados na interpretação dos usos do até 

verificados no corpus coletado na cidade de Goiás à luz da teoria da gramaticalização, 

objetivo principal deste capítulo. 

  Na perspectiva funcionalista, expressões lingüísticas são vistas como 

elementos não-autônomos. Elas se constituem no uso e servem às necessidades cognitivas 

e comunicativas do falante, por isso, muitas vezes uma mesma forma apresenta vários 

sentidos. Os comportamentos semântico e sintático do até em diferentes situações de uso 

foram observados, descritos e analisados, por isso, a hipótese desta investigação é que o 

item alterou o seu estatuto sintático rumo a um domínio mais abstrato e relacional da 

língua. É o que se pretende confirmar, a partir da teoria da gramaticalização, desenvolvida 

principalmente por Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Hopper; Traugott (1993), Ramat; 

Hopper (1998). 

  A gramaticalização, como já vimos, é um fenômeno de mudança lingüística 

em que itens e construções gramaticais passam, em determinados contextos, a assumir 

funções gramaticais e, uma vez gramaticalizados, continuam a desenvolver novas funções 

gramaticais (Hopper; Traugott, 1993, xv). Além disso, estudos de orientação funcionalista 

mostram que a gramaticalização é de base metafórica e metoními. Além disso, apontam 

para o princípio da exploração de velhos conceitos para novas funções, isto é, às formas já 

existentes, mais concretas, associam-se significados mais abstratos. O resultado disso tudo, 

é uma escala de abstração crescente e unidirecional, um continnum. 

  Para Dik (1989), a gramaticalização é um dos processos constitutivos das 

línguas que expressam o dinamismo lingüístico e a atuação de fatores de ordens 

pragmática e cognitiva na formação das expressões lingüísticas, os quais são acionados 
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pela capacidade individual da linguagem, que compreende as capacidades lingüística, 

social, epistêmica, lógica e perceptual, as quais estão simultaneamente ativadas na situação 

comunicativa. 

 

6.1 O processo de gramaticalização do até 

 

  Consideraremos, nesta análise, as principais alterações envolvidas no 

provável processo de gramaticalização do até, aspectos relacionados às regras de 

constituição das expressões lingüísticas e dos diferentes níveis de atuação do até previstos 

no modelo de camadas de Dik (1989). Iniciaremos pelo reconhecimento do percurso fonte 

> alvo que vai gerar o contínuo de mudança, para, posteriormente, falarmos do processo 

propriamente dito. Em seguida, os princípios de Hopper (1991) e as propriedades de 

Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991) serão aplicados à gramaticalização do até, para, enfim, 

confirmarmos a mudança desenvolvida pelo até por meio do modelo de camadas de Dik 

(1989). Além disso, faremos uma comparação entre os usos do até preposição coletados 

por Poggio (2002b) e os usos do até preposição encontrados no corpus coletado na cidade 

de Goiás, a fim de verificarmos aspectos de conservadorismo ou inovação na língua. 

 

6.1.1 A forma fonte 

 

  Conforme observamos nos vários tipos de até, em seus usos mais concretos, 

ele possui uma acepção semântica espacial e, em seus usos mais abstratos, aspectos 

pragmáticos e discursos lhe são inerentes. São diferentes, portanto, os usos do até em (46) 

e (47). Um relaciona elementos do universo referencial concreto, o outro diz respeito ao 

universo discursivo, respectivamente: 

 

(46) ... i::: aqui [ em Goiás] num tinha... cê num via asfarto nenhum... ia até Goiana sem 
vê no chão... estrada de chão... lá de Goiana até Campina que tinha... que foi o 
primero asfarto qu/eu vi... foi ali... (12, G3, M, 0) 
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(47) Ultimamente até que [o barro usado para fazer panelas] tá seno [bom]... minha mãe 
teve uma veis que colocô vazia no forno... quando ela foi tirá... acho que sobrô 
umas deis peça pra ela... o resto istorô tudo... (3, G1, F, C) 

 

  Numa análise de gramaticalização, é fundamental identificarmos o item que 

iniciou o processo. Segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 31) as formas fontes da 

gramaticalização geralmente representam experiências humanas elementares, próprias do 

mundo externo, físico, concreto. Identificamos o até espacial, que funciona no sistema de 

transitividade, introduzindo um complemento locativo ao verbo, como forma fonte do 

processo. De todos os usos do até, o que apresenta valor espacial representa as 

experiências humanas mais básicas do mundo sociofísico. 

  Embora o princípio da persistência de Hopper; Traugott (1993) considere a 

manutenção de alguns traços da forma fonte na forma gramaticalizada, em relação ao até, o 

que temos a dizer é que o traço “espacial” não persiste nas formas mais gramaticalizadas, 

mas o traço de delimitador inclusivo está presente em todos os usos que encontramos em 

nosso corpus.  

Dessa forma, se o falante delimita um espaço físico que vai de X até Y, 

entre X e Y existe a inclusão de um determinado espaço. Essa mesma relação de inclusão 

ocorre com o até de acepção temporal, quantificador, intensificador, operador 

argumentativo, parentético e contra-expectativa. Tomemos por base o exemplo (48), acima 

descrito, colocando-o no esquema abaixo: 

(48) lá de Goiana até Campinas que tinha... que foi o primero asfarto qu/eu vi... foi ali... 
(12, G3, M, 0) 

 

De X (Goiânia)        Y (Campinas) 

 

 

 

Inclui o espaço físico 

existente entre Goiânia e 

Campinas, delimitando-o. 

ATÉ 
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  Se tomarmos como exemplo (49), veremos que a noção de inclusão 

permanece, porém, num nível pragmático-discursivo: 

(49) Ultimamente até que [o barro usado para fazer panelas] tá seno [bom]... 

 

 

 

 

 Se considerarmos as afirmações de Almeida (1999, p. 354), podemos dizer 

que os usos espaciais do até elicitam um esquema de imagem e que os outros usos, que são 

dele decorrentes, resultam do mapeamento que o usuário realiza desse domínio cognitivo 

fonte, já conceptualizado e estruturado, em um domínio alvo que terá uma estrutura 

imagética correspondente à do domínio espacial. Nos usos do até, a estrutura imagética 

correspondente à do domínio espacial é o traço de delimitação inclusiva, que ora delimita e 

inclui espaço, tempo e quantidades e ora delimita e inclui ações, qualidades, fatos, idéias, 

etc. 

 

6.1.2 Em direção à organização do discurso: o contínuo de mudança do até 

 

  A trajetória ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO, proposta por Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991, p. 182), em que há uma transferência metafórica do universo 

referencial (domínio de re) para o discursivo (domínio de dicto) é básica para entendermos 

o processo de gramaticalização do até. A trajetória de abstratização de Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991) é representada de forma a conservar a expressão com sentido espacial 

como mais básica e mais concreta, como já pensavam os localistas. Desse modo, na origem 

do até, encontra-se um valor espacial. Sucessivamente, é possível que ocorreu uma 

bifurcação para circunstanciador, na função adverbial, daí chegando a conjunção e a 

A expectativa do 
informante e de seu 
interlocutor inclui e 
delimita o pressuposto 
de que o barro não fosse 
bom. 

Até que Há ultrapassagem da 
expectativa do locutor e 
do interlocutor: o barro 
é relativamente bom. 
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marcador discursivo, o que sugere estar tal item desempenhando funções textuais 

pragmático-discursivas, elemento evidenciador das relações interpessoais de interação 

verbal, conforme Halliday (1973, 1985) e Dik (1985, 1997). 

  Para se constatar estágios de gramaticalização, segundo Castilho (1997), é 

necessário que haja: 

a) Alterações gramaticais: morfologização, sintaticização (recategorização, categorização 

funcional e relações intersentenciais); fonologização; e estágio zero; 

b) Alterações semânticas: metáfora e metonímia. 

  Se admitirmos que a hipótese de Silva Neto (1958) de que o até é resultante 

da junção das preposições ad e tenus, no latim, é provável que ocorreu uma alteração 

gramatical chamada morfologização, a qual era muito comum no latim tardio. Além disso, 

na passagem do latim para o português, a forma até sofreu um processo de redução 

fonológica. 

  Tanto Poggio (2002a), quanto Almeida (1999) e Baião; Arruda (1996) 

concordam que o até surgiu, no Português do Brasil, como item gramatical – preposição -, 

cuja acepção mais concreta é a indicação de espaço. Essa constatação pode ser estendida 

para o latim ou para o árabe, segundo a hipótese de origem etimológica do referido item, 

línguas nas quais o até também possuía um sentido espacial. Nossas análises têm mostrado 

que o até categoriza-se também como advérbio e conjunção no português, portanto, houve 

um processo de sintaticização. 

Sobre o processo de sintaticização, Viaro (2003) aponta diversos fatores que 

contribuíram para que o até fosse categorizado como preposição, como advérbio e como 

conjunção. O quadro a seguir apresenta, de forma esquemática, o que diz o autor: 
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     Quadro11: Fatores que condicionam a múltipla categorização do até, segundo Viaro (2003) 

 

 

PREPOSIÇÃO 

a) Fazer parte da correlação com de ou desde; 
b) Associar-se a verbo de movimento; 
c) Encabeçar um SP, cujo núcleo seja um advérbio de 
espaço ou de tempo; 
d) Todos os demais sintagmas, quando formam 
adjunções adverbiais de SPs encabeçados por até, 
permitem categorizá-lo como preposição. 

 

ADVÉRBIO 

a) Apostos explicativos encabeçados por até; 
b) Argumentos e adjuntos formados por SPs antecedidos 
por até;  

 

CONJUNÇÃO 

 
a) Orações desenvolvidas ou reduzidas de infinitivo 
antecedidas por até. 

 

  Como vimos no estudo do até 1 (espacial), preposições encontram-se 

distribuídas no universo dimensional e no universo nocional, podendo o universo 

dimensional ser considerado por meio do espaço e do tempo. Isso justifica, provavelmente, 

a consideração de que o até preposição encabece um SP, em que o núcleo é um advérbio 

de espaço ou de tempo. 

  Já com relação aos advérbios, Costa (2002, p. 199), em consonância com 

Dik (1989), os entende como satélites de um elemento sintático (termo, predicação, 

proposição, ilocução). A autora resume seu entendimento de advérbio em três pontos 

básicos: 

a) Sintaticamente, são satélites de um elemento sintático, intra ou extra-sentencial, são 

intransitivos e bastante deslocáveis na sentença; 

b) Morfologicamente, são, tipicamente, invariáveis e podem ser simples, locucionais, 

derivados e compostos; 

c) Semanticamente, podem ser modificadores ou não do elemento que satelizam. 

Por fim, as conjunções, também chamadas “conectores” por Dik (1997, p. 

440-1), veiculam estado-de-coisas ou fatos possíveis e exercem duas funções centrais: 
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a) Atuam na organização informacional do texto (função textual); 

b) Atuam na articulação do processo de interação verbal (função discursiva). 

  Segundo Quintero (2004, p. 164), citando Quirk et al. (1985, 659-60), as 

preposições e as conjunções assumem funções de relatores e de conectores. Assim, itens 

como depois, como, antes, desde, até podem ser usados como preposições e como 

conjunções, a diferença reside no tipo de complemento que elas exigem. As preposições 

não podem tomar cláusulas finitas como complemento, enquanto, as conjunções não 

introduzem sintagmas nominais. 

  Por fim, os marcadores discursivos, segundo Materlotta (2004, p. 85), 

apresentam funções relacionadas, por um lado, a estratégias voltadas para a viabilização do 

processamento da fala no contexto do improviso, que caracteriza essa modalidade de 

comunicação e, por outro lado, à indicação dessas estratégias para o ouvinte. Nessa 

sentido, com o processo de mudança, o elemento lingüístico tende a assumir a 

macrofunção de viabilizar o processamento da fala e a recepção do ouvinte. Essa 

macrofunção se manifesta a partir de um conjunto de subfunções como: marcar 

reformulações na fala, marcar topicalização, indicar discurso de fundo, modalizar a fala e 

preencher vazios causados pela perda do fluxo de informações. Braga (2003, p. 101) 

afirma que o discurso possui uma estrutura, marcas e características que autorizam a 

identificação de produções discursivas concretas, perceptíveis pelo sentido e, por isso, é 

inegável que a liberdade, a flexibilidade, a negociação de esquemas e estruturas no nível 

discursivo são mais amplas que o estudo da sentença. 

  Desde o latim, segundo Poggio (2002a, p. 234), o até passou por um 

processo de recategorização sintática, em que ele entra na formação da conjunção 

subordinativa temporal (ata que), a qual corresponde ao até que em ( 50): 

(50) o meu subrinho posa lá  porque desde quando ele nasceu ele posa lá... em casa... 
porque ele nasceu todo com pobrema de... probrema de imbigo... é... cólica do 
imbigo... aí ela ia lá pra casa... ele ficava lá em casa... eu cuidava dele a noite toda 
até que ele sarô. (Inf. 6, G2, F, D). 
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  Como já foi assinalado no capítulo V, o até vem passado também por um 

processo de semanticização, com a ampliação do seu campo semântico, no português 

falado atual, ao adquirir acepções discursivas, a partir de mecanismos cognitivos como a 

metáfora e a metonímia, como se pode observar no uso do até parentético em (51): 

(51) ... tinha uma professora aqui no D. Abel... ela tinha uma arame... ela dobrava o 
arame e rumava na mão da gente se a gente num obedecesse... até... até... ela 
faleceu né? Ivoneide parece... (8, G2, M, D). 

 

  A partir das considerações acima, cabe-nos, agora, evidenciar uma 

problemática percebida no processo de gramaticalização do até para chegarmos ao seu 

contínuo de mudança. 

Hopper; Trougott (1993, p. 104) afirmam que as preposições, que fazem 

parte da “categoria menor”, são mais gramaticalizadas que os advérbios, que fazem parte 

do estágio intermediário de gramaticalização. A categoria intermediária ( advérbios) fica 

entre a categoria maior (nomes e verbos) e a categoria menor (preposições, conjunções). 

  Conforme já vimos no capítulo III, o até, com indicação de espaço, é 

categorizado como preposição, mas o até com sentido de inclusão, é tido como advérbio ou 

palavra denotativa. Assim, pergunta-se: se, para Hopper (1993) a preposição é mais 

gramaticalizada que o advérbio, como o sentido espacial de até pode constituir o seu 

sentido mais concreto e menos gramatical que os seus usos temporais, adverbiais e 

discursivos num provável continnum de gramaticalização? 

Em outras palavras, o continnum de gramaticalização unidirecional do até 

deveria ser o seguinte: 

 

 

 

 

 

 
Até advérbio > Até preposição > Até conjunção 
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O corpus revelou, contudo, um caminho inverso: 

 

 

 

 

 

 

 

Temos duas hipóteses para explicar o possível processo não-unidirecional 

desenvolvido pelos usos do até no português falado. 

A primeira hipótese é que o princípio da unidirecionalidade pode realmente 

ser questionado, ainda que seja válido como forte recurso metodológico para o analista 

perceber usos não-unidirecionais e para a descrição de outros processos de 

gramaticalização. Conforme Castilho (2004, p. 35), os estudos de gramaticalização devem 

partir de uma teoria dinâmica sobre a língua, considerando-se que outros processos tais 

como a discursivização e a semanticização explicam igualmente a criatividade lingüística. 

Como conseqüência disso, o autor considera pertinente a substituição do princípio da 

unidirecionalidade pelo princípio da multidirecionalidade. 

Um fator que pode ter permitido ao falante aplicar criativamente o espectro 

semântico do até preposição para o até advérbio de inclusão foi a analogia com o até que 

Neves (2000, p. 626) chama de circunscrição, ou seja, o item marca o ponto terminal de 

uma série, em correlação com um ponto inicial que representa o primeiro da série. 

Normalmente precedido de desde, conforme ( 52): 

 

(52) Todas as anatomias ali se confundiam: desde as mais raras (...) até as mais 
numerosas. (CF, cf. Neves, 2000, p. 626) 

 

Até preposição (espacial, temporal, quantificador) 
 
 

 Até advérbio (intensificador, operador argumentativo) 
 
 
 Até conjunção (temporal, operador argumentativo) 
 
 
 Marcador discursivo (contra-expectativa, parentético) 
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  A estrutura (desde x) até y era comum em construções sintáticas do século 

XIX para circunscrever gradações no plano espaço-temporal e, posteriormente, de 

tamanho, altura, textura, elegância, nível social e outros crescendum ou decrescendum, 

conforme Viaro (2003). No português falado contemporâneo, tal estrutura parece pouco 

usada, prova disso é que ela não ocorreu no corpus. A partir dela, porém, podem ter 

surgido construções com idéia de gradação em que o desde não aparece, se considerarmos 

que há um o ponto inicial e um ponto final. De acordo com esse raciocínio, (52) poderia 

ser reinterpretado do seguinte modo: 

 

(52a) Todas as anatomias ali se confundiam, até as mais numerosas. 

 

  Isso explicaria, então, o surgimento do até com sentido de advérbio de 

inclusão, que, na escala de gramaticalização, realizou um caminho não-unidirecional. 

  A segunda hipótese é que o até desenvolveu-se a partir de duas formas 

fontes: uma com valor preposicional, estabelecedora de relações espaciais e outra com 

valor adverbial, estabelecedora de inclusão. Essa hipótese é possível devido à origem 

polêmica do até e pelo fato de ele se regramaticalizar facilmente com outras preposições 

(em, com, a, ao, para, de, desde, por...). Viaro (2003) afirma que há motivos históricos 

para entendermos orações com argumento despreposicionado e reforçado por um advérbio 

em vias de gramaticalização, à maneira de frases latinas como ire Romam, que era 

manifestado puramente pelo acusativo, mas a preposição (ou seja, o advérbio 

gramaticalizado) é que lhe dava a especificação. Assim, construções como “vou até o 

lago” e “vou até ao lago” são aceitas pelo sistema lingüístico. 

Neves (2000, p. 732) afirma que inclusive, e, conseqüentemente o até 

constitui forma preposicional derivada de advérbio. Segundo a autora, a Nomenclatura 

Gramatical Brasileira (NGB) chama “preposições acidentais” elementos que estão se 

gramaticalizando como preposições. Afirma ainda que as “preposições acidentais” 

funcionam fora do sistema de transitividade, isto é, não introduzem complemento, mas 

estabelecem relação semântica adverbial. 
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Dito isso, em termos de domínios enunciativos (de re – das coisas; de dicto 

– do dizer) e de categoria gramatical, poderíamos distribuir os tipos de até em: 

 

Quadro 12: Domínios enunciativos e categorias do até 

TIPOS DE ATÉ DOMÍNIO 

ENUNCIATIVO

CATEGORIA GRAMATICAL

Até: espacial, temporal, 
quantificador 

De re Preposição 

Até: intensificador, inclusivo 
(operador argumentativo) 

De dicto Advérbio, conjunção 

Até: temporal, contra-
expectativa 

De dicto Conjunção 

Ate: parentético De dicto Operador discursivo 

 

  Violar o princípio uma forma, um significado (Hopper; Traugott, 1993, p. 

71) é uma das propriedades básicas da gramaticalização. Isso é o que se observa no quadro 

acima em que uma mesma forma serve a várias categorias e, logicamente, a valores 

semânticos diferenciados. 

Na passagem dos conceitos do mundo sociofísico (no qual o até relaciona 

entidades) para o mundo discursivo (em que o até relaciona proposições, atos de fala), 

existem algumas implicações no uso do até: 

i) as distinções em referência espacial tendem a ser eliminadas, uma vez que o item mais 

gramaticalizado assume uma função textual; 

ii) o marcador de distanciamento é empregado para exercer uma função textual; 

iii) como sempre ocorre em um processo de transição de um domínio para outro, há um 

estágio intermediário de ambigüidade, em que o marcador de limite espacial pode referir-

se tanto ao mundo real quanto ao mundo discursivo, como vimos no estudo do até com 

sentidos ambíguos. Essa transferência, metafórica ou metonímica por natureza, obedece a 
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estágios, de modo que, muitas vezes, os sentidos coexistem. Tem-se o sentido de A que 

tende a se transferir para B e pode haver um momento em que A e B coexistirão. 

Considerada a categoria tempo, há casos, no uso do até, em que o núcleo do 

sintagma preposicionado pode ser composto por uma data ou um momento impreciso, 

expressa por um sintagma nominal. Nesses casos, conforme Viaro (2003), o momento 

exato é menos importante do que a ação que se desenvolveu, por isso, num exemplo como 

(53) o até estabelece uma situação fronteiriça entre a preposição e uma locução conjuntiva, 

de modo que desenvolve ambigüidades sintáticas e semânticas.  

 

(53) e eu sozinha com os minino... eu ((dormi)) quando vinha chuva eu dormia nos 
alpendre do sôtro  com os minino... hora que o dia começava... às quatro e meia, 
cinco hora, eu chamava os minino e vinha pra cá... pro lote... ficá de baxo do pé de 
manga... até eu fazê a casa de novo... (9, G3, F, 0) 

 

  Em (54), é possível que o analista, num primeiro momento, descreve o até 

como espacial, mas uma análise acurada nos mostrará que ele constitui um advérbio: 

 

(54) era trombose... o médico... que feiz exame nela... primera cirurgia que feiz... tirô o 
dedo dela... esse dedo foi até... no... no Rio de Janero... fazê exame... (12, G3, M, 
0). 

 

Embora o sintagma que está posposto ao até, em (54), indique lugar, o valor 

do item, nesse caso, não é espacial. Ele constitui, antes, um circunstanciador de inclusão 

em que o Rio de Janeiro é incluído entre outras localidades em que o dedo foi levado. Para 

configurar-se como espacial o até teria que estar associado a sintagmas preposicionados 

em que um agente [+ hum] ou [- hum] fosse de X até Y, onde X e Y seriam entidades 

indicadoras de espaço. 

A forma mais gramaticalizada de até tende a fundir-se semântica-

morfossintática e foneticamente com outras unidades, o que contribui para a perda de 

substância fonética. No corpus, houve a ocorrência de usos em que o falante fundiu o até 

com o que e, nessa fusão, suprimiu-se a vogal inicial de até, num processo chamado 
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aférese (do grego aphaíresis = espoliação) ou atrição fonética, para a teoria da 

gramaticalização. Dessa forma, construções como a descrita em (55) são comuns em nos 

dados do corpus: 

 

(55) é... eu pensava que tava muito bão e num dava muito moral não... aí té qu’elas [as 
meninas] desistirum de namorá né... (2, G1, M, B) 

 

  As formas derivadas e os itens que não possuem função espacial são, 

segundo Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991, p. 156-7) mais gramaticalizados. Em orações 

adverbiais, em que o até funciona como conjunção temporal, condicional, concessiva e 

consecutiva, o seu grau de gramaticalidade é maior que os usos em que o até aparece 

apenas como circunstanciador de inclusão ou intensificador ou como preposição. 

Conforme foi dito anteriormente, as conjunções são mais gramaticalizadas que as 

preposições, visto que, é comum, em muitas línguas, as preposições introduzirem um 

participante humano, enquanto que as conjunções introduzem uma oração encaixada, de 

conteúdo mais abstrato. 

  A seguir, procederemos à aplicação dos princípios de Hopper (1991), 

descritos na página 41, aos usos do até. 

 

6.1.3 Princípios de Hopper (1991) aplicados à gramaticalização do até 

 

  Dentro de um domínio funcional amplo, o princípio da estratificação aponta 

que novas camadas emergem continuamente e, quando isso acontece, as camadas mais 

antigas não são necessariamente descartadas, mas podem continuar a coexistir e a interagir 

com as camadas mais novas. Em relação ao até preposição, há coexistência com a 

preposição a demarcadora de limite espacial, temporal ou numérico. Como advérbio, o até 

coexiste com palavras que denotam inclusão como inclusive, aliás, mesmo, diga-se de 

passagem, por sinal, de resto, conforme já vimos na descrição dos tipos de até. Tal 
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estratificação permite ao falante fazer uso de diferentes itens lingüísticos, conforme suas 

necessidades e objetivos comunicativos. 

  O princípio da divergência diz que a unidade lexical que deu origem ao item 

gramatical pode permanecer como um item lexical autônomo e sujeita a qualquer mudança 

inerente a sua classe. Pode, inclusive, sofrer novo processo de gramaticalização, fato que 

configura o que Craig (apud Heine; Claudi; Hünnemeyer, 1991) chama de 

poligramaticalização. No caso do até não diríamos que ele sofreu poligramaticalização, 

mas em algum momento de sua etimologia polêmica, o item se bifurcou, ou seja, passou a 

exercer funções adverbiais, além da função preposicional e, sincronicamente, apresenta 

também um valor conjuncional. 

   Já o princípio da especialização confere ao item em processo de 

gramaticalização maior saliência de uso em relação aos itens de mesmo valor semântico, 

ou seja, as escolhas do falante estreitam-se para o item gramaticalizado. Assim, um número 

menor de formas selecionadas assume significados semânticos mais gerais. Entre os itens 

delimitadores e inclusivos, o até está ganhando espaço na produção verbal do falante, 

relegando os demais itens estabelecedores das mesmas relações semânticas para segundo 

plano. No corpus, a ocorrência de até foi muito maior que a ocorrência, por exemplo, de 

inclusive. Apenas cinco ocorrências de inclusive na fala de um informante do sexo 

masculino, do grupo dos mais jovens e com escolaridade máxima de 3ª série primária co-

ocorreram com aproximadamente 125 ocorrências de até com o mesmo valor semântico. 

Isso significa que, tomando o princípio da especialização como base, o até é mais 

gramaticalizado que outras formas. Além disso, os usos de inclusive reservam-se para 

situações mais formais de uso da língua. É uma forma mais usada e própria para servir a 

necessidades comunicativas em situações mais informais, o que não desautoriza o falante a 

fazer uso do até em situações formais de interação verbal. 

  Em relação ao princípio da persistência, já sabemos que é o princípio que 

considera a manutenção de alguns traços da forma fonte na forma gramaticalizada. Nos 

usos do até, tanto a forma espacial mais concreta como as formas mais abstratas que estão 

no discurso trazem consigo uma carga semântica de inclusão. O traço de inclusão parece 

integrar o até delimitador de espaço [+ concreto] como o até marcador de contra-

expectativa [+ abstrato], conforme mostram os exemplos a seguir: 
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(56) Ela foi de Goiânia até Goiás. (CNS) 

 

No conteúdo expresso em (56), o até tem a função de delimitar e incluir o 

espaço físico que compreende Goiânia e Goiás. 

  Embora em (57) a função de até seja diferente de (56), o traço de inclusão 

permanece. Em (57), temos um uso mais abstrato do até, o qual focaliza o fato de a menina 

não ser feia. Ao mesmo tempo, o até, associado à partícula que, inclui a expectativa do 

locutor e do interlocutor de que ela fosse feia. 

 

( 57) Até que a menina que conheci não é feia não. (CNS) 

 

O último dos princípios de Hopper (1991) é a decategorização. Esse 

princípio considera que as formas em processo de gramaticalização tendem a perder ou a 

neutralizar as marcas morfológicas e sintáticas caracterizadoras da forma fonte e a assumir 

atributos das categorias mais gramaticalizadas. Dessa forma, um item decategorizado, 

normalmente, não recebe acessórios morfossintáticos como determinantes, demonstrativos 

e possessivos para especificá-los, uma vez que a nova categoria da qual faz parte não 

permite a inserção de tais elementos. Como o até já entrou para o sistema lingüístico do 

Português Brasileiro como item gramatical, a categorização já estava estabelecida. O que 

ocorre de especial com o até é a instabilidade categorial que o faz, em alguns contextos de 

uso, assumir as funções de preposição, de advérbio e de conjunção. 
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6.1.4 Propriedades de Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991) aplicadas à 

gramaticalização do até  

 

Além dos princípios de Hopper (1991), o processo de gramaticalização 

compreende ainda algumas propriedades que lhe são inerentes. Segundo Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991, p. 212), são propriedades inerentes dos itens em processo de 

gramaticalização: a manipulação conceitual, a unidirecionalidade, a assimetria entre forma 

e significado, a decategorização, a recategorização, a perda de autonomia e a erosão. De 

forma direta ou indireta, já abordamos tais propriedades anteriormente em relação ao até. 

Vejamos, então, alguns desses conceitos. 

O até está passando, provavelmente pelas vias da metáfora e da metonímia, 

por uma manipulação conceitual em que significados menos gramaticais são usados para 

designar significados mais gramaticais, de forma que espaço físico é entendido como 

tempo, tempo e espaço e espaço textual-discursivo. Essa manipulação conceitual não 

ocorre de qualquer forma. Ela é guiada pelo princípio da unidirecionalidade, em que os 

itens e construções migram do léxico para a gramática e da gramática para o discurso, 

muito embora tenhamos encontrado usos não-unidirecionais do até em nosso corpus. 

Além das duas propriedades abordadas acima, o até apresenta significados 

diferenciados e multifuncionais, ou seja, apresenta assimetria entre forma e significado. 

Como o item é de natureza fluida, por excelência, há, por um lado, a decategorização e, 

por outro, a recategorização em que o item tende a restaurar a iconicidade entre forma e 

significado. A recategorização resulta em formas “híbridas”, ou seja, o até apresenta 

simultaneamente propriedades de sua classe de origem (preposição ou advérbio) e da 

classe a que se direciona (conjunção, marcador discursivo).  

Por causa da perda de autonomia morfossintática, houve dificuldade de 

categorizar o até como conjunção, uma vez que, como preposição, ele também admite 

conectar orações. Estabelecemos, então, que a grande diferença entre conjunção e 

preposição é que a preposição é exigida pela transitividade do verbo e ele pode ter como 

segundo argumento regido por ela uma entidade (termo) ou um estado-de-coisas 

(predicação), conforme exemplo (58) do corpus coletado por Poggio (2002b, p. 226), em 
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que o estado-de-coisas introduzido pela preposição ata é exigido pela semântica do verbo 

vir: 

 

(58)  E viindo assi com grandes choros ata o lugar hu jazia o corpo do homem morto 
(D.S.G., 1, 31, 10). 

 

Diferentemente, a conjunção vincula estados-de-coisas ou fatos possíveis, mas essa relação 

não está prevista na semântica do predicado.  

A perda de autonomia morfossintática pode ser percebida também quando o 

o até  indicador de contra-expectativa e conjunção temporal tornou-se relativamente 

dependente da partícula que.  

Há, no corpus, algumas ocorrências de té ao invés de até. Caso a forma té 

não tivesse ocorrido em textos do português quinhentista, poderíamos dizer que houve 

erosão ou atrição fonética. Além disso, podemos considerar que a o princípio da 

quantidade (o tamanho do item é proporcional à quantidade de informação que ele 

codifica) e a freqüência relativa de uso contribuíram para que o até sofresse desgaste em 

sua substância fonética. 

  Na próxima seção, submeteremos os usos do até ao modelo de camadas de 

Dik (1989) para confirmarmos o seu processo de gramaticalização. 

 

6.2 O até no modelo de camadas de Dik (1989) 

 

  O caráter multifuncional do até pode ser vislumbrado a partir dos postulados 

da organização oracional em camadas. O até é empregado não apenas para estabelecer 

relações entre termos e estados-de-coisas, instanciando a função ideacional da linguagem, 

mas também para estabelecer relações entre fatos possíveis e atos de fala, evidenciando a 

função interpessoal da linguagem. 
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O quadro a seguir explicita os usos do até quanto à sua atuação no nível 

representacional e no nível interpessoal, consideradas as camadas que constituem a oração, 

conforme a Teoria da Gramática Funcional, Dik (1989) 

 Quadro 13: O até no modelo de camadas de Dik (1989) 
NÍVEL CAMADA USOS SENTIDO  FUNÇÃO 

INTERPESS
OAL 

 
(relacionado 

com 
o evento de 

fala) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 
(ato de fala) 

9.... juntô... até que juntô 
bem gente [no lançamento 

do livro do filho da 
informante]...  

 

Contra-expectativa. A 
informante não 
esperava muitas 

pessoas participassem 
do evento 

 

Operador 
de contra-
expectativa

8. Até você participou 
daquela brincadeira de 

mau gosto? (CNS) 

O operador até incide 
sob o ato de fala e o 

altera 

Advérbio 

PROPOSIÇÃO 
(fato possível) 

 
7. Podia até tê medo, mais 

até que num tive medo 
não...] nóis sempre ia de 
três né... (2, G1, M, B) 

1º até: Reforça a idéia 
de possibilidade 

presente no verbo 
“poder” 

2º até: contra-
expectativa 

Operador 
de contra-
expectativa

 
REPRESEN

TA- 
CIONAL 

(relacionado 
com 

o evento 
narrado 

 
 
 

PREDICAÇÃO 
(estado-de-

coisas) 
 

 
6. ...tem a pedra de alisá... 
uma pedra lisi::::nha... a 
gente pega no rii... aí a 

gente vai lixano a panela 
até::: ela ficá lisinha... (3, 

G1, F, C)  

Intensificador 
Conseqüência 

Conjunção 

 
5. E depois que mudou eu 

fiz até matrícula no 
Colegim prá istudá...(6, 

G2, F, D) 

Operador 
 

Advérbio 

PREDICADO 
(propriedades e 
relações entre 

termos e 
entidades) 

4. Um dos meu irmão fez 
só até a quarta série.. agora 

os meus dois irmão 
caçula... o meu irmão fez o 

segundo grau... 
contabilidade (6, G2, F, D)

Quantificador 
 

Preposição 

3. Eu lembro até hoje o 
primeiro sofá que a gente 

tinha... (1, G1, M, C) 

Delimitador de tempo 
 

Preposição 
 

2. ... fui de ônibus até um 
pedaço (1, G1, M, C) 

Delimitador de espaço  
 

Preposição 
 

1....que uma cidade q/eu 
fui de ônibus até lá... e do 
Crichá Beirim até o Crichá 
Velho eu fui de carona. (1, 

G1, M, C) 

Delimitador de espaço  
 

Preposição 
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Os usos de até preposição espacial, temporal e quantificador atuam no nível 

do predicado ou da predicação. Essa constatação pode ser observada pelo seu escopo e 

pelo ambiente sintático em que ele se encontra [de SN até SN] ou [ SV até SN] [SV até 

Sadv]. 

  O que se vê freqüentemente em relação aos usos do até com valor de 

inclusive (e o próprio inclusive) é que, considerando-se os princípios da gramaticalização, 

constitui um uso ainda flutuante, ambíguo e, por isso, o consideramos advérbio. No 

modelo de camadas de Dik (1989), o item pode atuar: 

a) no nível da predicação, acrescentando uma informação ao estado-de-coisas: 

(59) fiz até matrícula no Colegim. 

b) no nível da proposição, reforçando a idéia de possibilidade: 

(60) podia até tê medo. 

c) no nível da cláusula, em que o operador incide sob o ato de fala e o altera: 

(61)   Até [você participou daquela brincadeira de mau gosto?] (CNS) 

 

Em (61), temos uma situação em que uma criança, sempre bem vista pela 

professora, praticou uma brincadeira de mau-gosto com uma colega de sala. A professora, 

que viu o aluno fazendo a brincadeira, lhe diz: “até você participou daquela brincadeira de 

mau gosto?”. 

É possível dizer que o operador até, nesse caso, altera a força ilocucionária 

da cláusula, uma vez que a professora faz uma pergunta, mas com a função afirmativa de 

reprovação da atitude do aluno. Desse modo, a professora já sabe que o aluno fez a 

brincadeira de mau gosto e quer mostrar sua indignação por meio da pergunta que, na ver 

dade, é uma afirmativa do tipo: “eu lamento ver que você se incluia entre aqueles que 

praticaram a brincadeira de mau gosto”. 

  Segundo Hopper (1991), a tendência das formas em processo de 

gramaticalização é perder ou neutralizar as marcas morfológicas, as propriedades e os 
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aspectos sintáticos caracterizadores das categorias plenas. No caso do até que, recorrente 

nos usos do até marcador de contra-expectativa, a marca morfológica de preposição 

indicadora de espaço e tempo foi neutralizada, mas a construção ganhou nova significação. 

Constitui um marcador de contra-expectativa. Poderíamos dizer que se trata de uma 

reanálise morfossintática que, segundo Hopper; Traugott (1993, p. 40), é uma mudança na 

estrutura de uma expressão ou classe de expressão que não envolve modificação imediata 

ou intrínseca de sua manifestação na superfície da linguagem. A modificação ocorre na 

estrutura subjacente da cláusula, se considerarmos os termos de Dik (1989). 

  A vinculação, conforme Hopper; Traugott (1993, p. 40) é um fenômeno 

morfológico, no qual duas ou mais unidades funcionais se unem para compor uma só 

unidade. A fixidez na ordem decorre dessa vinculação. Assim, na medida em que o 

processo avança, dá-se a coalescência, que envolve cliticização e/ou afixação. É possível 

que tal fenômeno esteja ocorrendo com o até que, em que até e que compõem uma só 

unidade de significação, apesar de serem duas unidades funcionais distintas. 

  Além da atuação em todas as camadas da estrutura oracional, o até atua 

ainda fora da organização sintática da oração, quando introduz um parêntese, ou seja, uma 

informação a mais na fala do informante. Nesse tipo de ocorrência, o trecho que o falante 

toma como desconhecido por seu interlocutor é focalizado pelo até, o que evidencia a 

simultaneidade das funções pragmática e discursiva. 

A seguir, veremos uma última seção de nossa investigação. Nela, 

compararemos os usos do até preposição encontrados no corpus coletado na cidade de 

Goiás e os usos de até preposição no Português Arcaico e Quintentista, coletados por 

Poggio (2002b), a fim de verificarmos se o português falado na cidade de Goiás tende para 

o conservadorismo na língua, já que é uma cidade histórica, ou se tende para a inovação, 

ou seja, verificar se as nuances semânticas encontradas no português primitivo do Brasil 

são as mesmas da atualidade ou se foram ampliadas, o que nos mostraria que a 

instabilidade categorial do até estendeu-se na história desse uso na língua portuguesa 

falada no Brasil. 
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6.3 Contraponto entre os tipos de até preposição no português quinhentista e no 

português falado na cidade de Goiás 

 

A hipótese de que os usos mais gramaticais do até tenham duas formas 

fontes e que uma delas tem a função de preposição instigou-nos a promover uma 

comparação entre os diferentes valores semânticos do até preposição, encontrados por 

Poggio (2002b) no português quinhentista e os valores semânticos do até preposição no 

português atual. 

Os corpora que constituem a pesquisa de Poggio (2002b) são os Diálogos 

de São Gregório (D.S.G.), datados do século XIV, algumas obras de João de Barros (J. B.) 

(século XVI) e Cartas de D. João III  (Cartas), referentes ao período de 1523 a 1533, 

contemporâneas da obra de João de Barros. 

No século XIV, a preposição até aparece sob as formas atee, ata e atees. Já 

no século XVI, encontra-se uma variação entre até e té, de forma que essa última forma é a 

mais empregada por João de Barros em sua Gramática da língua portuguesa; Cartinha, 

gramática, Diálogo em louvou da nossa linguagem e Diálogo da viciosa vergonha, datada 

de 1540. Esse autor, segundo Poggio (2002b, p. 226), defende o uso da forma té, 

considerando até como um tipo de barbarismo que denomina próstesis e observa que 

ocorre esse “vício”, quando se acrescenta alguma letra ou sílaba ao princípio de qualquer 

dicção, como acontece quando se diz até qui em lugar de té qui. Nas Cartas de D. João III 

(apud Poggio, 2002b), documentam-se, além da forma até, as formas te e tee, todos eles 

indicando relações espaciais e temporais. Vejamos: 

 

(62)    E viindo assi com grandes choros ata o logar hu jazia o corpo do homem morto 
(D.S.G., 1, 31, 10) 

(63)    [...] ca viron h~ua carreira escontra ouriente e começava-se na cela e extendía-se 
atee-no ceo (D.S.G.,2, 37, 8) 

(64)     E acreçentou daquele lugar laudamus te, até o fim dela (J. B., p. 267, 1. 19) 

(65)     É tam grande que chega té o çéo ( J. B., p. 367, 1. 1436) 
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(66)    [...] asy como vay decrarado no Regimento que após esta lhe ira, e ate o t~epo 
cõtido no dito Regimento, [...] (Cartas, p. 73, 1. 2.546) 

(67)    [...] e o dito Duarte Coelho ficara co a dita armada te o dito tempo (Cartas, p. 74, 
1.2.566). 

(68)    [...] se, chegando o aviso antes do tempo que há d’andar na costa, se partira lloguo 
pêra as ditas ilhas, ou se esperara tee os ditos XV dias d’abryll, [...] (Cartas, p. 82, 
1. 2.853). 

 

Como observamos nos dados que vão de (62) a (68), os usos do até no 

português quinhentista revelam, no plano semântico, limite final de um movimento no 

espaço e no tempo. Se contrapormos os usos do até com função de preposição nos séculos 

XIV e XVI aos usos encontrados no português moderno, falado na cidade de Goiás, 

perceberemos que os usos do até que indicam limite no espaço, no tempo são comuns no 

português quinhentista e no português moderno. A única diferença é que o até 

quantificador, que também é categorizado como preposição, não foi encontrado (ou não foi 

explicitado) no corpus de Poggio (2202b), enquanto apareceu com freqüência no português 

falado da cidade de Goiás. Além disso, os falantes de Vila Boa fizeram uso metafórico e 

metonímico dos sintagmas encabeçados pelo até espacial como em: 

 

(69)   o bispo vai guiá nóis na estrada... até a úrtima moradia... (metáfora) 

(70)   tentei i de carona i eu fui... cheguei até o garimpo... (metonímia) 

 

Sabe-se que, durante muito tempo, uma estrutura pode substituir 

completamente a outra e que a nova e a antiga estruturas podem coexistir por um certo 

período de tempo. Algumas vezes, elas se encontram em variação e essa variação é uma 

conseqüência necessária do aspecto gradual da mudança lingüística (Poggio, 2002b, p. 

220). Dessa forma, os caminhos que os elementos gramaticais das línguas percorrem no 

tempo refletem as crenças e os processos de raciocínio da “mente coletiva” dos grupos 

lingüísticos que as usam, como também os padrões de discurso pertinentes às interações 

lingüísticas entre membros de um grupo. 
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Isso nos faz concluir que a escolha da cidade de Goiás para verificar 

conservadorismo ou inovação no português brasileiro por meio da análise dos usos do até, 

revelou-nos que, embora esta cidade tenha uma história marcada pelo colonialismo e pela 

tradição, a língua falada ali acompanhou as mudanças inerentes ao português brasileiro. 

Isso pode ser observado no uso do até preposição com valor semântico de quantificação, 

nos usos metafóricos e metonímicos do até espacial e, por fim, na mudança de categoria 

sintática do até no Português atual, abordada por Almeida (1999), Viaro (2003), e que foi 

incorporada pelos falantes da cidade de Goiás num processo natural. Além disso, usos 

como o até parentético, não descritos por Baião; Arruda (1996), dão indícios de que a 

comunidade vilaboense é receptiva às inovações na língua. 
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CONCLUSÕES 

 

Propusemos, nesta pesquisa, fazer uma descrição dos usos e das funções do 

até em dados de língua falada, coletados na cidade de Goiás. Para isso, baseamos-nos nos 

postulados teóricos do funcionalismo e no modelo teórico da gramaticalização, já que a 

nossa hipótese era de que o item estivesse passando por um processo de gramaticalização.  

A investigação de dados sincrônicos de língua falada nos permitiu 

identificar, a partir do critério semântico, seis diferentes usos do até, que vão de um 

domínio cognitivo mais concreto para um domínio cognitivo mais abstrato: 

 O até 1 – espacial; 

 O até 2 – temporal; 

 O até 3 – quantificador; 

 O até 4 – intensificador; 

 O até 5 – inclusivo. Nesse uso, dois outros se distinguem: o até operador 

argumentativo e o até parentético; 

 O até 6 – contra-expectativa; 

Foram detectados também usos ambíguos, em que o item lingüístico pode 

ser compreendido tanto no seu sentido menos gramatical como no mais gramatical. Isso 

porque a mudança, conforme Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), é gradual e contempla 

etapas de sobreposição na transição de um domínio A para um domínio B, caracterizando-

se um estágio de ambigüidade (AB). 

  A trajetória ESPAÇO > (TEMPO) > TEXTO proposta por Heine; Claudi; 

Hünnemeyer (1991, p. 182), em que há uma transferência metafórica do universo 

referencial (domínio de re) para o discursivo (domínio de dicto), ajudou-nos a confirmar a 

hipótese do o processo de gramaticalização do até, cujo percurso de mudança inicia-se com 
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o até de valor espacial, seguido do até temporal para, enfim exercer funções pragmático-

discursivas no texto. 

Outra evidência que nos levou a confirmar a hipótese inicial é a fluidez 

sintática do até que, dependendo do contexto, pode ser categorizado como preposição, 

advérbio e como conjunção. Como marcador de limite no espaço, no tempo e nas 

quantidades, o até relaciona termos e, em alguns casos, orações, assumindo, portanto, as 

funções de preposição e conjunção. Como intensificador e operador argumentativo, o até 

assume uma função adverbial. Como marcador de contra-expectativa e designando 

relações temporais, condicionais, consecutivas e concessivas na oração, temos o uso do até 

como conjunção. Além disso, assume uma função pragmático-discursiva ao introduzir um 

adendo de informação à seqüência verbal do usuário da língua nos usos do até parentético, 

em que ele funciona como marador discursivo. 

Um estudo prévio em dicionários e gramáticas, além dos dados do corpus, 

revelaram uma polêmica acentuadamente marcada nos usos do até com valor adverbial de 

inclusão. Hopper; Traugott (1993), Heine; Claudi; Hünnemeyer (1991), Hamat; Hopper 

(1998) concordam que advérbio é menos gramatical que preposição e que preposição é 

menos gramatical que conjunção. Considerando-se, então, o princípio da 

unidirecionalidade (- gramatical > + gramatical e não o contrário), a tragetória de mudança 

categorial do até deveria ser advérbio > preposição > conjunção. Os dados, porém, 

mostraram que os usos mais concretos do até são preposicionais e, nos usos mais abstratos, 

ou ele funciona como advérbio, como conjunção ou como marcador discursivo. A esse 

percurso de gramaticalização que foge ao princípio da unidirecionalidade, vislumbramos 

duas hipóteses: 

1ª) A forma fonte do até é preposição. Nesse caso, o princípio da 

unidirecionalidade é violado e pode ser substituído pela proposta da multidirecionalidade, 

de Castilho (2002, 2004), já que relações conceituais do mundo sociofísico – espaço-tempo 

– foram desencadeadas por uma preposição, enquanto relações textuais-discursivas foram 

desencadeadas por um advérbio, menos gramatical que a preposição. 

Segundo Hopper; Traugott (1993, p. 77) a metáfora supõe: a) 

direcionalidade de transferência de um significado básico, geralmente concreto, para um 

mais abstrato; b) processos que levam a ‘mapeamentos’ de um domínio conceptual a outro, 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

motivados por analogia e relações icônicas. A consideração de “b” explica, em partes, a 

mudança do até preposição como em “vou de X até Y” para os usos de até com valor 

semântico de inclusão como em “foram várias pessoas na festa de casamento, até o 

presidente da república” (CNS). O uso do até de valor inclusivo foi motivado por analogia 

com o uso do até chamado por Neves (2000, p. 626) marcador de circunscrição, em que o 

falante diria, por exemplo: “na festa de casamento foram desde as pessoas mais simples até 

o presidente da república”. Nesse uso, o até marca o ponto terminal de uma série, em 

correlação com um ponto inicial que representa o primeiro da série, precedido por desde.  

A economia lingüística é um fator que pode ter contribuído para que o sintagma 

encabeçado por desde não aparece na seqüência verbal de modo que o até ganha, por 

analogia e relações icônicas, o sentido de inclusive, implicando numa gradação. 

Nesta hipótese, mesmo que o princípio da unidirecionalidade seja colocado 

em xeque, serviu-nos como recurso metodológico para percebermos a não-direcionalidade 

do até. 

2ª) O até desenvolveu-se a partir de duas formas fontes, uma em que ele 

assume a função de preposição, na designação de espaço, e outra em que ele assume a 

função de advérbio, na designação de inclusão. 

Esta hipótese nos leva a pensar que a consideração de que o até é um único 

item pode não ser verdade. Um indício disso está nas várias formas verificadas por Viaro 

(2003), no português do século XIX, e por Poggio (2002b), no português quinhentista, 

dentre elas: ata, atá, ataa, atees, atee, ates, atem, tee, té, até. Tais autores reconhecem que 

não havia uma sistematização na escrita, a origem do item é polêmica e há uma dificuldade 

em categorizá-lo. Esta hipótese não contraria o princípio da unidirecionalidade, mas aponta 

para um duplo percurso de gramaticalização. 

O compromisso teórico que assumimos com a Gramática Funcional de Dik 

(1989) e com as metafunções de Halliday (1973, 1985) ajudou-nos a confirmar a hipótese 

da gramaticalização item até no Português do Brasil. Como vimos, o modelo funcional 

enfoca não só as regras que governam a constituição das expressões lingüísticas, mas 

também as que governam os padrões de interação verbal nos quais essas expressões 

lingüísticas são usadas. Assim, aborda-se a linguagem do ponto de vista representacional e 

o uso da linguagem em sua função interpessoal. 
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O uso do até nas diferentes camadas da oração, propostas por Dik (1989), 

mostra que quanto maior é o seu escopo na oração mais ele deixa de representar o mundo 

sociofísico e passa a exercer funções no nível interpessoal que são, por excelência, mais 

abstratas. Os usos do até espacial atuam no nível representacional, localizando termos, 

entidades ou estado-de-coisas no espaço físico do mundo sensível. O até parentético, por 

outro lado, categorizado como marcador discursivo, desempenha uma função 

acentuadamente pragmática, constituindo-se um meio pelo qual a atividade interacional 

projeta-se concretamente no texto. O mesmo ocorre com o até marcador de contra-

expectativa que, associado à partícula que, revela conteúdos pressupostos que necessitam 

do conhecimento de mundo e do conhecimento partilhado dos interlocutores para que haja 

interação, além de servir como forte atenuador do discurso. 

Em geral, porém, o que se observou no corpus é que, ao desenvolver-se do 

nível representacional para o nível interpessoal, o até recategoriza-se, ou seja, passa a 

exercer funções conjuntivas, o que confere maior extensão textual ao ato de fala. Essa 

recategorização, no decorrer do tempo, deixa de ser causística e torna-se norma, 

interferindo na representação subjacente do sistema linguístico. Fato que comprova isso é 

que, quando o até encabeça um sintagma nominal, sua acepção é mais concreta; quando ele 

encabeça um sintagma adverbial, adjetival ou verbal sua acepção é mais abstrata. 

A atuação em diferentes camadas e o uso das funções representacional e 

interpessoal pelo falante, via mecanismos cognitivos de abstração, mostram que a 

multiplicidade de valores de uma mesma forma é parte constituinte da economia das 

línguas naturais humanas e, por isso mesmo, um caso bem definido de comprovação de 

que as gramáticas sentenciais devem expandir-se para incorporar procedimentos textual-

discursivos. 

A pesquisa sobre o até comprovou-nos que uma língua, sua gramática e sua 

sintaxe, não pode ser descrita como sistema autônomo, uma vez que fatores internos e 

externos ao sistema lingüístico estão envolvidos no processo: a cognição, a comunicação, o 

processamento mental, a interação social, a criatividade do falante, as pressões do uso. 

Logo, a linguagem é funcional e dinâmica de modo que há instabilidade entre estrutura e 

função, por isso, o sistema lingüístico é fluido, ou seja, a gramática de uma língua está 

sempre emergindo. A comunidade de fala escolhida para esta pesquisa, a cidade de Goiás, 

por mais que seja histórica e conservadora do ponto de vista cultural, revelou esse 
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dinamismo lingüístico nos dados lá coletados. Constatamos que os falantes vilaboenses 

fazem uso de atés presentes na língua desde o português quinhentista, mas que também 

inovaram o sistema lingüístico, introduzindo novos usos do item, pragmático-discursivos, 

por exemplo, na constituição lingüística de seu falar. 

No esquema de interação verbal proposto por Dik (1989, 1997), a 

comunicação é vista como um padrão de atividades interativas que têm um dinamismo 

cooperativo. Não há predominância de um ou de outro usuário da língua, uma vez que 

ambos, locutor e interlocutor, contribuem igualitariamente para o processamento da 

comunicação. Nesse sentido, em qualquer estágio da interação verbal, os usuários da 

língua possuem informações pragmáticas e, quando dizem algo, falante e ouvinte 

pretendem efetuar algum tipo de antecipação e modificação na informação pragmática de 

seu respectivo interlocutor. A concepção da linguagem como atividade contribui para a 

consideração de que o até e os itens, em geral, nas línguas são multifuncionais e podem 

criar configurações provenientes de vários sentidos lingüísticos. 

A descrição dos usos e das funções do até no português falado contribuiu 

para identificarmos mudanças que estão ocorrendo no Português do Brasil que, assim 

como qualquer língua natural, está sujeito a elas. Além disso, foi possível perceber que 

itens ou palavras que, normalmente, são vistas pela Nomenclatura Gramatical Brasileira 

como meros elementos de relação, destituídos de qualquer conteúdo semântico são 

responsáveis, em grande parte, pela força argumentativa de seqüências textuais em 

situação de interação verbal. 

O reconhecimento do processo de mudança do até, a descrição de seus usos 

e suas funções não esgota as direções investigativas sobre o referido item. Uma análise 

diacrônica do processo de gramaticalização do até é uma das alternativas para se realizar 

novas pesquisas ou uma análise sociolingüística com dados quantitativos provavelmente 

revelariam outros aspectos sobre a atuação do até na constituição do português brasileiro. 
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ANEXOS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DOS INQUÉRITOS CONSULTADOS – DIÁLOGO ENTRE 

DOCUMENTADOR E INFORMANTE: 

 

a) Números de 1 a 12: referem-se aos falantes; 

b) G1: grupo 1: falantes que possuem de 25 a 35 anos de idade; 

c) G2: grupo 2: falantes que possuem de 36 a 45 anos de idade; 

d) G3: grupo 3: falantes que possuem de 55 anos acima; 

e) M: masculino; 

f) F: feminino; 

g) A: falantes que possuem a 1ª série do Ensino Básico; 

h) B: falantes que possuem a 2ª série do Ensino Básico; 

i) C: falantes que possuem a 3ª série do Ensino Básico; 

j) D: falantes que possuem a 4ª série do Ensino Básico; 

k) 0: falantes não-escolarizados; 

l) CNS: Corpus não-sistematizado. 
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2. FICHAS INDIVIDUAIS DOS INFORMANTES 

 

I –  Dados Gerais 
1.1 Inquérito nº: 01 
1.2 Cassete nº: 01 
1.3 Lado: A e B 
1.4 Duração: 60’ 
1.5 Data:30/07/03 
1.6 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
1.7 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID10                (    ) D2D 
1.8 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.9 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: J. C. R. O. 
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade:Município de Goiás - GO 
4. Domicílio: Jardim Paraíso – Bairro João Francisco 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  05 anos de idade 
7. Formação escolar: 2ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: Cabeleireiro 
9. Idade: 30 anos  
10:Local de trabalho: Rua Aeroporto, nº 27, cidade de Goiás 
11. Tempo de serviço: desde os 08 anos de idade (12 anos como cabeleireiro) 
12. Outros locais de trabalho: fazendas, empreitas. 
13. Outras atividades: servente de pedreiro, lavrador, pedreiro... 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: médio baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: é solteiro 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: -  
22. Nº de filhos: 01 filho 
23. Filhos adotivos: 01 filha com a mulher com quem namora. 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
 

 

                                                 
10 DID – Diálogo entre informante e documentador. 
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I –  Dados Gerais 
1.10 Inquérito nº: 02 
1.11 Cassete nº: 02 
1.12 Lado: A e B 
1.13 Duração: 60’ 
1.14 Data:29/07/03 
1.15 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
1.16 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.17 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.18 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: D. M. C. 
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade: Fazenda Ferreirinha - Município de Goiás - GO 
4. Domicílio: Setor Rio Vermelho – Bairro João Francisco - Goiás 
5. Residência anteriores: (na seqüência) Goiânia, Goiás, Goiânia, Goiás 
6. Está em Goiás desde:  nasceu no município 
7. Formação escolar: 2ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: moto-taxista 
9. Idade: 25 anos  
10:Local de trabalho: Praça do João Francisco, Cidade de Goiás 
11. Tempo de serviço: desde os 06 anos de idade (12 anos como cabeleireiro) 
12. Outros locais de trabalho: fazendas, lanchonete, construções... 
13. Outras atividades: servente de pedreiro, lavrador, pedreiro, operador de máquina 
(esteira) 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Fazenda Ferreirinha – Município de Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Fazenda Cercado – Município do Faina - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Goiânia 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica 
22. Nº de filhos: 02 filhos 
23. Filhos adotivos: cuida de uma menina, filha da esposa. 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (  x ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.19 Inquérito nº:03 
1.20 Cassete nº: 03 
1.21 Lado: A e B 
1.22 Duração: 60’ 
1.23 Data: 29/07/03 
1.24 Local de inquérito: Casa do Visinho  
1.25 Tipo de inquérito11:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.26 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.27 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: S. B. L. S. 
2. Sexo: Feminino 
3. Naturalidade: Itapuranga - GO 
4. Domicílio: Vila Agnel – Bairro João Francisco – Goiás - GO 
5. Residência anteriores:  Goiânia (2 anos) 
6. Está em Goiás desde:  02 anos de idade 
7. Formação escolar: 3ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 28 anos  
10:Local de trabalho: Trabalha em um a residência – de frente a Saneago 
11. Tempo de serviço: desde os 12 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: Areião, loja... 
13. Outras atividades: Artesã (faz panelas de barro) 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Itaberaí - GO 
19. Ocupação do pai: guarda-noturno 
20: Ocupação da mãe: artesã 
21. Ocupação do cônjuge: pedreiro 
22. Nº de filhos: 03 filhos 
23. Filhos adotivos:  
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 ( x ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.28 Inquérito nº: 04 
1.29 Cassete nº: 04 
1.30 Lado: A e B 
1.31 Duração: 60’ 
1.32 Data: 09/04/04 
1.33 Local de inquérito: Casa da informante 
1.34 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.35 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.36 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: M. E. P. F. B. 
2. Sexo: Feminino 
3. Naturalidade: Cidade de Goiás - GO 
4. Domicílio: Rua Altino Lobo – Bairro João Francisco 
5. Residência anteriores: Goiânia (oito meses) 
6. Está em Goiás desde:  00 anos de idade 
7. Formação escolar: 5ª série incompleta 
8. Profissão: do lar 
9. Idade: 33 anos  
10:Local de trabalho: na própria casa 
11. Tempo de serviço: desde os 12 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: Casa do irmão 
13. Outras atividades: manicure 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Buenolândia – município de Goiás 
18. Naturalidade do cônjuge: Estrela do Norte - TO 
19. Ocupação do pai: pedreiro aposentado 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: pedreiro 
22. Nº de filhos: 02 filhos 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.37 Inquérito nº: 05 
1.38 Cassete nº: 05 
1.39 Lado: A e B 
1.40 Duração: 60’ 
1.41 Data: 29/07/03 
1.42 Local de inquérito: casa do informante 
1.43 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.44 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.45 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome:  J. S. 
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade: Cidade de Goiás - GO 
4. Domicílio: Rua Altino Lobo - Bairro João Francisco - Goiás 
5. Residência anteriores: Goiás 
6. Está em Goiás desde:  os 0 anos de idade 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: pedreiro 
9. Idade: 36 anos  
10:Local de trabalho: empreita 
11. Tempo de serviço: dos 07 aos 36 anos de idade 
12. Outros locais de trabalho: fazendas, Itaberaí 
13. Outras atividades: lavrador 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Minas Gerais - MG 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Goiás - GO 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: manicure, doméstica 
22. Nº de filhos: 02 filhos  
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.46 Inquérito nº: 06 
1.47 Cassete nº: 06 
1.48 Lado: A e B 
1.49 Duração: 60’ 
1.50 Data:30/07/03 
1.51 Local de inquérito: Casa da informante 
1.52 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.53 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.54 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: M. D. J. 
2. Sexo: Feminino 
3. Naturalidade: Fazenda Laranjal – município de Goiás 
4. Domicílio: Rua Agenor de Barros, nº 02 – Bairro João Fransciso – Goiás -GO 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  desde que nasceu 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 43 anos  
10:Local de trabalho: em casa 
11. Tempo de serviço: desde os 07 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: - 
13. Outras atividades: bordadeira, fazedeira de tapetes... 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Santana dos Brejos - BA 
17. Naturalidade da mãe: Santana dos Brejos - BA 
18. Naturalidade do cônjuge: é solteira 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: -  
22. Nº de filhos: - 
23. Filhos adotivos: - 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (   ) médio                                ( x ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.55 Inquérito nº: 07 
1.56 Cassete nº: 07 
1.57 Lado: A e B 
1.58 Duração: 60’ 
1.59 Data: 09/08/03 
1.60 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
1.61 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.62 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.63 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: M. A. N. C. 
2. Sexo: Feminino 
3. Naturalidade: Araguapaz -GO 
4. Domicílio: Rua 03, setor Rio Vermelho – Bairro João Francisco 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  11 anos de idade 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 48 anos  
10:Local de trabalho: Vila Agnel, s/nº Bairro João Francisco – cidade de Goiás. 
11. Tempo de serviço: desde os 15 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: Fazenda Santa Maria, Buenolândia 
13. Outras atividades: lavradora 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: não sabe 
17. Naturalidade da mãe: não sabe 
18. Naturalidade do cônjuge: não sabe – é divorciada 
19. Ocupação do pai: boiadeiro 
20: Ocupação da mãe: cozinheira 
21. Ocupação do cônjuge: lavrador 
22. Nº de filhos: 02 filhos 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (    ) médio                                ( x ) escasso                 (    ) nulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

 
 
I –  Dados Gerais 
1.64 Inquérito nº: 08 
1.65 Cassete nº: 08 
1.66 Lado: A e B 
1.67 Duração: 60’ 
1.68 Data: 29/07/03 
1.69 Local de inquérito: Igreja Santa Rita de Cássia 
1.70 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.71 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.72 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: J. C. S. 
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade: cidade de  Goiás - GO 
4. Domicílio: Vila República – Goiás - GO 
5. Residência anteriores: -  
6. Está em Goiás desde:  que nasceu 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: pedreiro 
9. Idade: 38 anos 
10:Local de trabalho: variado (atualmente, está trabalhando na Igreja Santa Rita de Cássia) 
11. Tempo de serviço: desde os 08 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: prefeitura, Construtora Davos... 
13. Outras atividades: jardineiro 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Mossâmedes - GO 
19. Ocupação do pai: carpinteiro 
20: Ocupação da mãe: merendeira 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica 
22. Nº de filhos: 01 filho 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.73 Inquérito nº: 09 
1.74 Cassete nº: 09 
1.75 Lado: A e B 
1.76 Duração: 60’ 
1.77 Data: 28/07/03 
1.78 Local de inquérito: casa da informante 
1.79 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.80 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.81 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: M. A. J. 
2. Sexo: feminino 
3. Naturalidade: Minas Gerais 
4. Domicílio: Travessa Santa Rita – Bairro João Francisco – cidade de Goiás 
5. Residência anteriores: Pontalina – MG, São Luís dos Montes Belos – GO, Goiás –GO. 
6. Está em Goiás desde:  13 anos de idade 
7. Formação escolar: não alfabetizada 
8. Profissão: doméstica e lavradora 
9. Idade: 65 anos  
10:Local de trabalho: no próprio lar 
11. Tempo de serviço: dos 13 anos aos 64 anos de idade. 
12. Outros locais de trabalho: fazendas 
13. Outras atividades: lavradora, boiadeira, faz telhas e tinta de anil. 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico:  baixo 
16. Naturalidade do pai: Patos de Minas - MG 
17. Naturalidade da mãe: São Paulo -SP 
18. Naturalidade do cônjuge: Morrinhos - GO 
19. Ocupação do pai: gerente de fazenda, carreiro e lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: lavrador 
22. Nº de filhos: 14 filhos 
23. Filhos adotivos:  
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.82 Inquérito nº: 10 
1.83 Cassete nº: 10 
1.84 Lado: A e B 
1.85 Duração: 60’ 
1.86 Data: 28/07/03 
1.87 Local de inquérito: Casa da informante 
1.88 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.89 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.90 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: M. R. D. A. 
2. Sexo: feminino 
3. Naturalidade: Pará de Minas - MG 
4. Domicílio: Praça do João Francisco – Goiás - GO 
5. Residência anteriores: Fazenda Capitinha (MG), Chácara Velha (MG), Moinhos (MG), 
Goiás. 
6. Está em Goiás desde:  10 anos de idade 
7. Formação escolar: não alfabetizada 
8. Profissão: doméstica 
9. Idade: 70 anos  
10:Local de trabalho: no próprio lar 
11. Tempo de serviço: desde os 10 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho:  
13. Outras atividades: costureira 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Patos de Minas - MG 
17. Naturalidade da mãe: Pará de Minas - MG 
18. Naturalidade do cônjuge: Nova Serrana - MG 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: costureira 
21. Ocupação do cônjuge: lavrador 
22. Nº de filhos: 08 filhos 
23. Filhos adotivos:  
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.91 Inquérito nº: 11 
1.92 Cassete nº: 11 
1.93 Lado: A e B 
1.94 Duração: 60’ 
1.95 Data: 29/07/03 
1.96 Local de inquérito: casa do informante 
1.97 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.98 Tema da conversa: vida do Informante 
1.99 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: B. F. S. 
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade:Município de Goiás - GO 
4. Domicílio: Rua Aeroporto – Goiás -GO 
5. Residência anteriores: Colinas de Goiás - TO 
6. Está em Goiás desde:  que nasceu 
7. Formação escolar: 4ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: marceneiro 
9. Idade: 65 anos  
10:Local de trabalho: Rua Aeroporto, nº 25, cidade de Goiás 
11. Tempo de serviço: desde os 08 anos de idade  
12. Outros locais de trabalho: várias marcenarias 
13. Outras atividades: servente de pedreiro. 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: médio baixo 
16. Naturalidade do pai: Goiás - GO 
17. Naturalidade da mãe: Goiás - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Goiás -GO 
19. Ocupação do pai: pedreiro, padeiro, fiscal da prefeitura 
20: Ocupação da mãe: doméstica 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica 
22. Nº de filhos: 04 filhos 
23. Filhos adotivos: o primeiro neto é adotivo 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (    ) médio                                ( x ) escasso                 (    ) nulo 
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I –  Dados Gerais 
1.100 Inquérito nº: 12 
1.101 Cassete nº: 12 
1.102 Lado: A e B 
1.103 Duração: 60’ 
1.104 Data: 29/07/03 
1.105 Local de inquérito: casa do informante 
1.106 Tipo de inquérito:              ( x  ) DID                (    ) D2D 
1.107 Tema da conversa: Vida do Informante 
1.108 Documentador: Leosmar Aparecido da Silva 
 
I – Informante:  
1. Nome: J. C. S. 
2. Sexo: Masculino 
3. Naturalidade:Município de Mossâmedes - GO 
4. Domicílio: Vila Agnel, nº 03 - Bairro João Francisco - Goiás 
5. Residência anteriores: Goiás, Mossâmedes, Goiás 
6. Está em Goiás desde:  os 11 anos de idade 
7. Formação escolar: 1ª série do Ensino Fundamental 
8. Profissão: carpinteiro 
9. Idade: 72 anos  
10:Local de trabalho: Fazenda do Irmão 
11. Tempo de serviço: dos 07 aos 66 anos de idade 
12. Outros locais de trabalho: frigorífico, Magali – Centro de Estudos 
13. Outras atividades: lavrador 
14. Nível sócio-cultural: baixo 
15. Nível sócio-econômico: baixo 
16. Naturalidade do pai: Mossâmedes - GO 
17. Naturalidade da mãe: Mossâmedes - GO 
18. Naturalidade do cônjuge: Tapicirica - MG 
19. Ocupação do pai: lavrador 
20: Ocupação da mãe: doméstica e lavradora 
21. Ocupação do cônjuge: doméstica e lavradora 
22. Nº de filhos: 07 filhos (03 vivos e 04 mortos) 
23. Filhos adotivos: - 
 
III – Grau de intimidade entre locutor e documentador 
(   ) grande                    (  x  ) médio                                (   ) escasso                 (    ) nulo 
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3. OCORRÊNCIAS DO “ATÉ” NOS INQUÉRITOS 
 
Informante 1 
 (1, G1, M, C) 
 
Inf.  I… i eu sempre acreditei… prá mim não tem um Deus diferente do outro… eu … 

eu não tenho religião nenhuma… a minha religião é a única… eu não tenho 
diferença de religião não… pra mim existe um único Deus… é o que semPRE… é 
o que sempre me igualo… cê entendeu… é o Deus que conheci na minha 
infância… e vai sê o único… i… eu pedi pra ele e até hoje eu só tenho benção… e 
eu tenho só que acradecê… o que eu pedi pra ele hoje… até hoje… ele tem me 
valido… aí eu comecei a trabalhá… comecei a trabalhá como engraxate…comecei 
a vender coisas pros outros… vendia bolim de arroz… vendia salgado… mas um 
dia eu pensei que tinha de trabalhá pra mim mesmo i ganhá o meu dinheiro... 

 
Inf.  É eu sô cabelerero… aí… ele pegô e curtino com meu primo e ele ficô… i ele tinha 

fama de brigão tamém e às veis eu num queria brigá com ele que eu só brigava 
assim… às veis eu procurava invitá…brigava mesmo na última hora… né… no 
começo daquela… né daquela… etapa que tive naquela jornada de trabaiá… de 
ganhá dinheiro… aí ele continuô insutando meu primo… eu pedia prá ele… num 
fais isso não… taveno como ele é… então num vai ficá legal… você ficá fazendo 
isso com ele né… você acaba ( ) até a gente que né…  

 
Inf.  Puxado… i eu tinha era nove… dez anos… por aí… aí eu ia pra cuzinhá pra ele… 

aprendi a cuzinhá… foi uma coisa assim… foi uma cultura de família… devido a 
necessidade… a mãe vai lavá roupa… meu pai vai prá fazenda… fica só os 
irmãos… fica os mais novo… os mais véi sai pra… trabalhá tamém né… às veis 
minha irmãs trabalhava de doméstica… aí::: vei a necessidade… mesmo a gente 
que era homem… i::: aprendê tamém a cozinhá… aí eu já fui prá roça mais meu 
pai… então sê vai conzinhá pra nóis lá… i eu ia… eu ia conzinhá pra es lá… as 
veis tinha veis que ele  tava com sete companhêro no serviço… pegava empreita 
né… de passo pá roçá… i as veis ele tava até com quatorze companhêro… e tinha 
que conzinhá pra todos… e levá no serviço… as veis eu num dava conta de levá… 
ele vinha prá ajudá a levá as malmita… por que eu era muito pequeno… muito 
fraco… e aí::: eu fui aprendeno aí eu já ia levava as malmita e já levava o arroz 
tamém… aí ficava lá… levava… pessoa almoçava… e eu já ficava roçano até da 
hora de voltá pá fazê a merenda… e foi assim… foi levano assim…já comecei a 
desenvolvê bem o trabalho braçal com pôca idade i não deixano de vê as 
dificuldade que a gente tinha em casa… dinhêro do meu pai não sobrava… 
inclusive as última veis que eu trabalhei com ele eu vivi um exempro que eu nunca 
vô esquecê… eu era um garoto né… e a gente fica nessa fase de garoto… a gente 
fica irado… às veis a gente aprende as coisa ruim tamém… eu xigava muito… i::: 
meu pai não xingava  
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Inf.  I… ele pegava e comprava uma foice pra mim… i mim dava a foice do jeito que 
comprava lá na loja… não… não avasava né… que es fala é avasá… é amolá a 
foice até chegá o ponto dela pegá corte 

 
Inf.   É amolá até chegá o ponto de pegá corte… do jeito que ele comprava lá na loja… 

ele mim entregava ela e falava você vai… avasá essa foice…você vai aprendê 
mo… amolá ela… que se você aprendê amolá ela… você vai aprendê a trabalhá… 
que se você aprendê a trabalhá sem amolá… e o dia que você num tivé alguém prá 
amolá… você num vai prestá de serviço ((risos)) inclusive… 

 
Inf.  Não… quebrava a foice mesmo… eu intortava ela até ela ( ) aí um dia ele pegô 

uma otra foice pió ainda… uma velha mesmo que não tinha corte de forma 
alguma… ela tava na pura ferruge… você vai trabalhá com essa aqui… p/ocê não 
quebrá mais porque eu não vou mais comprá foice pra você que daqui um pouco o 
dinheiro da empreita vai tudo nas foice que tô comprano… ((risos)) 

 
Inf.  E ali eu chorava de rarva… e XINgava…e ele pegô e mim pegô… foi um exemplo 

que ele mim deu sabe… ele mim pegô no fraga… eu tava xingando… ele pegô e 
sentô… falou senta aqui… até que eu num queria que cê sentasse não eu queria era 
mandá  o cabo dessa foice… na suas custela… p/ocê nunca mais fazê isso que cê tá 
fazendo… eu só vô te explicá uma coisa… eu nunca precisei xingá pra sustentá 
ocês… ocês são muitos… ocê sabe e além de vocês as veiz a gente inda pode ajudá 
alguém com o pouco cá gente tem… e você já mim viu xingando alguma veis… pá 
mim consegui dinheiro prá comprá as coisa p/ocês comê… ele falou assim… pois/é 
então é desse jeito que vô te expricá o seguinte… se precisásse xingá… se xingá 
resolvessse … ninguém de vocês num ia tá no sol… trabalhano nem mesmo eu ia tá 
no sol trabalhano… eu ia arrumá uma sombra be:::m grande… nois ia sentá todos 
nóis debaxo da sombra i nóis ia ficá xingano… nóis ia xingá porque ia resolvê o 
pobrema nois num ia pricisá trabaiá i nem ia pricisá deu enfrentá boca de cobra… 
num ia pricisá enfrentá marimbondo nem sol e nem chuva… nóis só ia xingá… 
porque nóis ia ganhá dinhêro xingano e as veis ganhava as coisa prá comê 
xingano… pra VESTI… num pricisava da gente… trabalhá… i a próxima vez q/eu 
te vê XINgano… que eu vê cê xingando dinovo eu vô quebrá o cabo dessa foice na 
sua custela ((risos)) 

 
Doc.  Eles estão vivos até hoje? 
 
Inf.  Até hoje…graças a Deus… até hoje são vivos… e aí::: ele em vem… xingano e aí 

ele pronunciô um… um nome né… de rachá/ruera… né… aí eu peguei… a gente ia 
passando bem perto da fazenda… na onde ele tinha me dado uma lição… na minha 
infância que tinha doze anos… bem perto da fazenda… BEM de frente a fazenda… 
eu peguei e falei pra ele… falei pra ele… o senhor alembra o DIA que o senhor me 
deu uma lição ali ó… debaixo da árve bem naquela baixada… ele ficô calado… 
peguei falei pra ele… porque que é que o senhor tá xingano… o exempo que o 
senhor me deu não foi esse… e o senhor acha que hoje o senhor xingá vai resolvê 
alguma coisa… eu acho que ( ) da idade do senhor tamém num acalha bem…acho 
que o senhor devia de pensar bem antes di dirigi a palavra… por que até hoje eu 
faço uso da palavra e uso do exemplo que o senhor mim passô… i eu vô pedi o 
senhor um favor… quando o senhor tiver junto comigo… por favor o senhor não 
xinga… ele desceu lágrima no olho… e nunca mais vi ele xingano…  
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Inf.   Prá retribuí o que ele passô né… hoje eu posso fazê tudo pra ele  graças a Deus… 

né… através do…né… de uma força que eu pedi… que eu sempre pedi pra Deus 
mais eu passei MUIta dificuldade pra chegá até aqui… sem… sem necessidade 
de… de malandrage… sem necessidade de droga de mal exemplo de tê que pegá as 
coisa dos/otro… que isso é uma coisa que a gente aprendeu mesmo dentro de 
casa… o que é da gente é da gente… as veis eu poderia tê aprendido até a fumá i 
ele… devido a gente mexê com roça… toca roça… limpá roça de arroiz… ele fazia 
cigarro i… fazia um pra mim tamém… falava não acende aí… sopra porque tem 
muito mosquito eu falava pra ele não… eu num quero não  

 
Inf.  Não… não… nunca… nunca aprendi… eu num tenho vício nenhum… graças a 

Deus… nenhum vício… o vício que eu tenho acho que todos que eu… eu queria 
que todos tivessem é trabalhar… ser honesto né… i:::  e as veis que… igual eu que 
não tenho religião definida… eu… eu acredito muito em Deus… demais da conta… 
eu acredito muito em Deus… eu até tive numa loja ontem… eu cheguei lá e... 
procurei as funcionária lá… até fiiz uma brincadeira com elas… eu cheguei lá e 
procurei pra elas… você tem sobretudo… que é aquelas rôpa que a gente usa por 
cima né… dessas normalmente… só caubói que usa… por cima da rôpa normal… 

 
Inf.  Aí:: a necessidade tamém… que eu sempre trazia Deus… sempre…  eu truxe Deus 

muito próximo de mim… eu sempre senti a presença de Deus e aí:: o rapaz falou 
assim não eu vô pra cozinha se não der certo… eu vô…eu procuro otro trabalho… 
e eu fui pra cata trabalhá… eu fui i::: com muito esforço dependia de muita força 
por qu/é um serviço pesado… tinha que carregá motor né… i:::  não era fácil… as 
vezes devido a pôca força e a necessidade que a gente tinha… eu insistia em 
trabalhá mesmo não aquentando… eu tinha apenas treze anos eu era muito 
franzino… muito pequeno i::: aí eu sentia vontade de chorá… devido o esforço 
muito grande e não tá dando conta sabe… as veis eu chorava caladim  mesmo 
assim… as veis alguém percebia que eu tava chorando… as ve… tem algumas 
pessoa que a gente até deve favô devido enTENDÊ que a gente queria chegá em 
algum lugar e num tê força sabe…  chorava caladim … ali a lágrima descia no 
olho… ia lá na garganta… i eu continuava num desistia não… as veis tinha que 
fazê muita força… mesmo que uma pessoa adulta fazia… eu fazia tamém…  

 
 
Inf.  Tinha esforço… e as veise comentava muito né… as pessoa comentava  a respeito 

da pessoa da gente e aí já comecei a envolvê com namorada… já comecei a 
trabalhava pr/os outro… ia roça pasto… pegava empreita… aí quem era empretero 
era eu… eu já pegava e já punha… os peão pra trabalhá pra mim… mesmo… inda 
criança ainda… porque eu com quatorze anos era muito pequeno… quatorze quinze 
anos ainda era muito pequeno… muito franzino ainda… num tinha tamanho de 
homem não… aí eu já punha as pessoa pra trabalhá pra mim e as veise quando num 
dava assim pra tocá o serviço eu ia trabalhá pr/os outro… alguns empretero… eu já 
cheguei a ir até pro bacia do Amazona… no Xingu já fui roçá mato lá já…  

 
 
Inf.  Com ela né… e aí a gente já tinha melhorado muito… tinha a casa né… os móveis 

e eu lembro até hoje o primeiro sofá que a gente tinha… eu fui e comprei pra 
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minha mãe… aí nesse dia que eu comprei o sofá eu resolvi tomá umas cachaça pela 
primeira veis ((risos)) passei muito mal… minha mãe chorô muito… pediu que 
num queria vê o fii dela daquele jeito… e pra ela ela num queria jamais vê o fii que 
ela mais queria daquele jeito… ela queria todo mundo muito bem… mais o esforço 
assim… naquela… né… ela num queria mal pra ninguém… o esforço que a gente 
tinha né… era incomparável né…  

 
Inf.  Reconhecia… i::: eu tamém jurei que daquele momento ali que vi minha mãe… 

chorando ali… e não ia mais…chegá naquela situação em casa… eu posso até tê 
chegado… mai/na casa da minha mãe não ((risos)) 

 
Inf.  Aí::: eu fui coNHECÊ esse garimpo lá i eu fui… i eu fisso o possível pra 

inconomizá o dinhêro que tava com ele…fui de ônibus até um pedaço… um outro 
pedaço eu fui… tentei i de carona i eu fui… cheguei até o garimpo i::: eu cheguei 
lá numa cidade bem próxima do garimpo… chaMA Crichá… chama Crichá 
Velho… tem o Crichá Beirim… que uma cidade q/eu fui de ônibus até lá… e do 
Crichá Beirim até o Crichá Velho eu fui de carona 

 
Inf.  É eu pedi pra ela e procurei serviço lá… que era o lugar que os garimpero 

freqüentava lá… eu expriquei a situação pra ela… falei que eu tava indo em busca 
de trabaio que eu precisava de um lugar pra ficá e expriquei a situação… ela mim 
deu comida… me deu… me arrumô lá… um quarto pra dormir… e ela falou 
assim… ó nóis vamo arrumá um serviço pra você… ela viu qui::: a minha intenção 
era as melhor… ela viu que eu num era um mal elemento… que ali tamém era 
pessoa vivida que havia por ali… i oiá que o ambiente lá havia mulheres até do 
exterior… devido a fama do garimpo… dinhero né… tinha do Chile… tinha de 
toda banda… tinha mulhé do exterior lá… que fazia programa lá né… que ganhava 
dinhero lá… que vivia daquilo… 

 
Inf.  O primERO dia… no primero dia… tinha chegado lá de manhã… eu tinha posado 

em Crichás i::: incrusive em Crichás eu posei numa zona lá… e aí::: eu acabei 
fazendo amizade com as mulheres lá… tinha alguém por lá na cidade que era daqui 
da cidade de Goiáis… es comentaram lá…i eu já conhecia tamém… que eu já 
conhecia bem já…já conhecia um pôco de gente… i no oto dia que eu seguia 
viage… eu levei dois dia pra chegá até… o garimpo… aí eu cheguei lá no oto dia 
de manhã né… aí eu passei o dia lá nessa zona…aí a noite… até a noite… aí 
falou… cê aguarda cê pode i ficano aí… cê num preocupa não… me trataram super 
bem 

 
Inf.  Aí:::  as veis encantava ca cor do olho… cabelo né… e assim devido a gente sê 

saído tamém… as veis chei de piada… conta… fala muita bestera… aí::: eu fisso 
amizade fácil com elas lá… só porque eu num misturava as coisa… i aquilo ali 
Deus falava alto a todo momento  no meu coração assim… que chegava a ponto 
deu emocioná de tá viveno… de tá conseguino alguma coisa… e aí quando foi a 
noite… eu jantei… tomei banho… tô por ali::: e aquelas mulheradas bebeno e 
tudo… as veis até tinha hora que dava vontade de gastá um pouco do dinhero 
((risos)) 

 
Inf.  É::: i aí eu vô te falá uma coisa… eu cheguei até envolvê com uma estrangera… do 

exterior… mais foi depois… foi bem depois… ai::: a noite esse rapais que tava 
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precisano de funcionário chegô… chegô todo::: esparolado assim… um cara assim 
tipo assim mei sistemático… mais parece que um pôco sem educação tamém 
sabe… e eu já falei ó meu Deus é agora qu/eu vô enfrentá a fera… vô contá a 
situação p/esse caboco… a hora que ele chego a dona do ambiente lá… foi e mim 
chamô…falô Zé Carlo é aquele ali ó… vô conversá com ele pra você…ela foi e 

 
            … chegô lá eu nunca tinha visto… é uma caixa assim… é tipo uma boca de uma 

caixa mesmo e ocê… e tem um… um guicho… tipo essa… o assari mesmo… a 
corda de descê dentro de cisterna… cê amarra nas perna né… tem… o assento 
assim… cê assenta e desce… cheguei lá ele falô cê qué descê primero… falei não 
eu quero vê alguém descê primero pra mim podê descê… aí tinha um rapaiz lá… 
até… é… rapais assim… ele já era bem mais velho que eu assim… ele era mais 
novo… mais ele aparentava mais velho… porque devido o garimpo… aquele 
serviço escravizado… 

 
cheguei a namorá uma filha dele tamém… porque ele num dexava de graça né… 
((risos)) aí falô essa era muito… e eu cheguei a namorá… e pra ele num tinha coisa 
melhó não… eu era uma pessoa nota deis… era uma pessoa da confiança dele… ele 
viajava e dexava TUdo na minha responsabilidade… chegamo até pegá um orim… 
foi logo pegamo oro… ele falô nóis tava precisano MESmo d/ocê aqui porque nóis 
tava brefado… aí começamo a pegá o oro… aí nóis continuamo… aí logo brefô 
tamém eu güentei as mão com ele lá… 

 
Inf.  De cara de pau né… essa cara de pau que Deus me deu ((risos)) aí::: eu cheguei em 

casa… minha mãe agradeceu demais a Deus… o meu filho num vai volTÁ mais… 
ele vai ficá aqui… aí eu conheci um pessoal lá vizim… inclusive o pessoal era 
até… tinha até pôco tempo que tava morano lá vizim… i::: pessoal bem sucedido 
de situação q/eu devo muito favor pra eles… hoje es tão em Mato Grosso… 

 
INFORMANTE 2 
(2,G1, M, B) 
 
Inf.:    Até que num tinha medo não. Nóis sempre ia de trêis né. Mais aí tinha a turminha 

que vinha junto até uma certa distância. Aí depois separava. Mais uma veiz nóis 
passô medo foi de chuva. 

 
Inf.:    Até teve um nesse dia teve um um colega nosso lá que foi passá na ceica lá e levô 

um choque que ficô um risco assim nos peito, ele caiu na hora. 
            Ah! Incostô o arame, né? 
 
Inf. É. Até hoje né é pirigoso, né?! 
 
Inf.:  até hoje eu gosto de bola mais só que num::: teun tempo e::: os amigo num sumiu  

tudo né?... 
Doc. É:: Cê considera que as meninas eram muito exigentes? 
Inf. Não até que não eram exigentes não... mais elas até que muitas queria assim maisi 

é que a gente ficava muito impolgado num pensava que tava... 
Doc. Agradando 
Inf.  É pensava que tava muito bão e num dava muito moral não... ai até que elas 

desistirum né. 
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Doc. Hum hum. 
 
Inf. É... ai eu sempre morei na casa da minha tia... ai saia cum meu primo... ai nois 

conheceu... ai ele conheceu uma menina... ai fiquei conheceno ela tamém ai irmã 
dela foi e mi viu e diz que gostô de mim né... ai passado uns tempo fui morá lá... ai 
conheci ela vai ai passado mais um tempim nois começo... até pra procurá ela pra 
namorá ela num quiria... ai eu já tinha ( ) ela né... falei num vô procurá mais não... 
ai quando foi num dia ela chamou ai nois começou a namorar... foi logo nois amigô 
ai tá até hoje. 

 
Inf. É uma veiz que tava numa festa de São João ai já tinha dançado um pouco bão já... 

ai uns cara lá dois lá arrumô confusão... um parece que jogô bebida no otro... o otro 
falô que num ia dexá de graça.... ai  até cabô que ele foi esfaquiô o otro por causa 
disso dentro da barraca assim... eu tava junto com... tinha separado es duas veiz... 
toparam lá nus tapa lá né... ai separou ele ai o cara ficô jurano ele... ai quano foi 
tarde da noite eu tava do lado desse que... dum desse... ai o pessoal tocano sanfona 
lá pandero... eu cheguei pr perto tinha um pandero lá parado eu peguei e comecei a 
tocá... quando eu sai de perto do rapaz... o oto tava do lado dele eu passei o oto 
passo assim oiano torto né... ai sumiu... quando ele sumiu eu sai de perto... logo 
qu/eu sai de perto ele chegou já com uma faca assim... num foi por trás não... é já 
rumo a faca na barriga do oto... pur baxo do cinto achu qui furô a bexiga::: 

 
Inf. Porque aqui em Goiás pra dirigi aqui dentro é difici... tem uns qui tem qui aguardá 

do jeito qui chega já entra... ai teve uma vez qu/eu comprei uma moto... essa foi a 
primera qu/eu comprei... era aques grandona... ai então tava andano nela ai chegou 
na esquina já tava devagá já ia virá vei um na contra mão im cima de mim... na otra 
mota grande né então ele vem... eu jogava prum lado ele ia tamém... voltava ele 
voltava junto entrou quela dança foi até batê.  

 
Inf. É... otra veiz eu tava na... era pra mim trabaiá na fazenda ai no primero dia de 

serviço o... fii da dona da fazenda ele foi i bateu a camionete cum::: cum otra 
camionete dum leitero até eu bati a testa no pára-brisa ele... o pára-brisa istufô pra 
fora... ai sorto a testa tudo... saiu o cabelo... fiquei muitos dia tirano caco de vidro 
na unha.   

 
Inf. Não, toda vida nóis morô junto... mais é é que é tudo do sangue quente né... 

((risos)), minha famia... meu pai é muito increncero... então e do lado da minha mãe 
já uma famia que fala demais... conversa muito... assim gosta de conversá né 
então... do lado do meu pai gosta de increnca... toda coisa qui faiz tem qui discontá 
num pode dexá né... então ai desde criança nóis via aquela briguinha né tudo qui 
fazia cum otro tinha qui discontá i até hoje num pode ficá andano muito junto não 
qui a minha mãe sempre puxá mais pro meu lado então es fica com raiva... es 
sempre ( ) 

Doc. Sua mulher é mais religiosa ou não? 
Inf. A ela já é maisi invocada é na evangélica né. 
Doc. É 
Inf. Ai até sempre nóis já andô teno umas discombinação por causa disso... porque ela 

fala qu/ela que é certa... e que abusá de mim né então... eu num quero aceitá ai ( ) 
mais agora tá mais conformado sempre... 
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Inf. Ai... tinha veiz qui ele saia a noite dormia fora... já teve veiz qui a minha mãe 
dormi  as veiz até no mato cum ele... ai era difici 

 
Inf. Não até que… num tá assim bão nem ruim né por que ela sufria muito lá né... tinha 

que fazê  muita comida pros companhero na fazenda... tinha que... era tudo fugão a 
lenha era muito sofrido... a água era sim só no rii mais perto... ai então ele não dava 
muito valô né ai... tem hora qu/eu acho que ficô até um poco melhô assim que evita 
confusão a gente fica mais ca cabeça fresca né, porque num podia tá dexano os dois 
sozinho né, meu pai se bebesse num tivesse um pra tá oiano os doisi ai bagunçava 
tudo ai sempre teve veizi qui um saia o otro entrava pra fazê compania né, teve veiz 
que saia todo mundo ai ficava só os casal mais vei... ai se achasse uma bebida... 
bebia e ia fazê uma ( ). 

 
Inf. É na fazenda, um dia desse eu fui lá perto lá... eu cheguei até na casa dele, ai de 

veizi em quando ele vem aqui na minha casa. ((tossiu)) 
 
Inf. É... fiquei um ano daí eu voltei pra cá... fiquei aqui uns trêis... ai fui pra lá de novo 

fiquei mais um ano... ai vim pra cá em noventa... não vim im dois mil... ano dois 
mil... ai to aqui até hoje nóis tá im dois mil e trêis né? Já tem uns trêis ano qu/eu to 
qui... 

 
Inf. Não, num robô nada não... tava o celulá, relógio tudo lá... ai o pessoal fala que é 

uma rede... que foi vingança porque acho que uns irmão dele já tinha atirado num 
otro ai... e é... então o pessoal suspeita de vingança né... 

Doc. Hum hum! 
Inf. Maisi até hoje parece que num foi bem esclarecido isso nada. 
Doc. Sei.  
Inf. Ai logo depois o oto saiu é pra fazê um corrida tamém sumiu desapareceu... ai 

quando encontrou... o vaquero da fazenda encontrou já tava já até passado da hora 
né... 

 
Inf. É no nóis trabaiava no mesmo moto-taxi... no dia qu/ele desapareceu foi à noite ai 

no oto dia de manhã eu passe pro oto ponto né... ai mais ai a gente sentiu muito 
porque a trabaiava junto i ai nós fizeram uns protesto ai na rua ai teve muito moto-
taxi ai junto foi o dia qu/ele chegô... o corpo dele de Goiânia foi aguardou ele na 
chegada nós foi... 

Doc. Todo mundo foi lá? 
Inf. Foi recebê lá acompanhou até no cemitério... foi triste maisi... a gente... mostrou 

que a gente... tinha amizade com ele de verdade né? 
 
Doc. Mais se por exemplo uma pessoa ligá pidi uma determinada pessoa? Ai eles 

chamam a pessoa ou não? 
Inf. É se tive preferência... ai se a pessoa tive por perto lá assim ai eles chama mais tem 

veiz que pode tá perto que o oto dá karatê ainda... ((risos)) 
Doc. ((risos)) fala que num tá? 
Inf. É fala que num tá ai... as veizi tem um que já saiu né pensa não é o oto que saiu 

qu/ele tá procurano... e as veizi é até da gente e o oto fala que não. 
Doc. Hum hum! 
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Inf. Não…  a primeira veis qui eu fui pra lá... eu fui pra... eu trabalhei numa horta... 
numa hortaliça lá... até eu ficava na... no município de Aparecida de Goiânia né? 

 
Doc. É... e cê já trabalhou assim de tê cartera assinada?  
Inf. É até foi esse lá im Goiânia qu/eu trabaiei de cartera assinada  
 
Inf. As veis eu ficava o dia inteiro o pedaço da noite mexendo com... com rádio... a 

muíe até ficava grilada qui… tava dando atenção só pro rádio ((risos)) 
 
Doc. E cê conseguiu comprar a moto assim... foi juntando assim até::: 
Inf. É até consegui 
 
 
INFORMANTE 3 
(3, G1, F, C) 
 
Inf.  Subino nas coisas assim né… aí um dia… é… era até… um dia de eleição… minha 

mãe dexô nóis i… brincá pra… qu/ela ia saí… aí eu fui balançá menino… balançá 
na… na trave assim… dum barranco da… duma casa da minha tia… tinha um 
barranco… a gente pulava assim… fui balançá… caí… quebrei meu braço… 

Inf.  Pois é… quase que… que furô… minha mãe ficô loquinha… saía sangue ta::nto… 
mais tanto sangue… minha mãe pensô qui:::… eu ia ficá até sem falá sabe? aí… 
mais num teve nada não… só um corte por lugar muito coisa né?… ficô cum medo 
mais num teve nada não… nem foi no médico tamém… tomei só… 

 
Inf  Teve… teve sim… qu/eu namorei um rapais… é quase um ano né? aí eu gostava 

muito dele… aí::: té que um dia eu… nóis dois brigô… aí peguei e… nesse dia… 
no dia mesmo que nóis brigô eu conheci esse… que é meu marido agora né? aí a 
gente encontrô… ele ficava mim oiano… sim nasceu aquela paixão né? aí a gente 
começô… eu terminei com o outro rapais… nóis começô a namorá… aí::: namorô 
um ano e pôco até nóis casá…  

 
Inf.  Parô né… aí… era até o rapais que trabalha aqui no… no Gegê sabe… no Ra… no 

motorista de lá… aí nóis parô:::… ficô… porque nóis num teve nem jeito de… de 
viajá… porque quebrô o retrovisô né… nem teve jeito… aí teve que amarrá ele… 
mais o cara… ele parô… conversô… ela gente boa… num foi foi pô querê dele… 
era o caso que… nele vim… subi… ssim… tava num… ele tava na som… na 
sombra né… aí quando ele saiu assim… o sol… aí acho que a cabeça dele atrapaiô 
né? e lá era estreitim a rua… ele saiu rapano tudo… o carro 

 
Inf.: É… ó sua filha chegô aqui ontem contano isso… contano aquilo… não qu/essa 

menina tá ficano lôca… num sei ( ) que num mandei as coisa ainda mais vô 
mandá:::… aí::: o coisa falô assim… ó cê pode man… cê pode mandá o dinhero pra 
ela… não dinhero eu num posso… mais amanhã eu mando a compra… aí ele falô 
assim… mais quem tá… num tem nada pra comê em casa vai esperá até amanhã? 
tem que mandá… não ele falô dep:::ois da amanhã que n/outro dia ele ia pra 
Goiânia fazê um curso lá… 

 
Inf.  É… pois é… que num tinha como minha mãe comprá os material… como qu/ela ia 

comprá? que num tinha dinhero… mal dava pra comê… aí::: ficô lá… nóis foi 
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estudano… até que um dia eu falei assim ai nem tô cansada… num vô estudá mais 
não… até a tercera série já tinha cansado…  ((risos)) 

 
Inf             

Inf.:. Pois é… trabaia:::va… e num… num dava conta de comprá meus trem… as 
muchila né… qu/eu  queria… que via as criança tudo:::… cas coisa né? e num 
podia comprá… é… foi… aí foi difícil mais foi superano tudo… agora ah::: falei 
assim… ah::: não vô… trabaiá… parei de estudá … aí parei… falei vô só trabaiá… 
minha mãe num queria qu/eu saísse da aula não… falei ah::: não num quero estudá 
não… num gosto de estudá… num quero… aí fui só tirano nota ruim… nota 
ruim… nota ruim… até qu/eu saí… falei não um dia eu volto… aí::: nunca mai 
voltei estudá::: mais… trabaiá… trabaiei todo… todo tempo… aí cê vê a 
dificuldade da vida… falei… ah::: não vô casá… vô casá… acho… comecei a 
namorá com esse rapais né? gostei muito… nóis gostava muito um do outro né? aí 
nóis… pegô i::: casô… foi morá junto… 
 

Inf.  Todos treis estão na escola… tem um de doze… a menina de deis… e a outra de 
seis… tudo tá na escola já… tudo dano despesa de escola assim… mais igual eu 
falo… Nossa Senhora é bão demais… meus fii graças a Deus é sadii… num tem 
négoço ficá::: preocupano com hospital… é… a minha… a minha… a minha 
caçulinha já ajuda a outra arrumá casa… quando eu chego do serviço… elas tá até 
arrumano casa… ah::: e a outra gosta que a::: que a Nataniele… que a caçulinha… 
gosta… a Natállia gosta qu/ela obedece ela… como se ela fosse a mãe… hora qu/eu 
saí ela é a mãe ((risos)) 

 
Inf. Tem… tenho vontade… até falei que agora quando voltasse as férias… acabasse as 

férias né? eu ia voltá a estudá… mais eu penso assim…  eu num estudei… agora vô 
estudá… agora tá tudo mais complicado tem fii… tem… trabaiá…aí eu chego de 
noite… chega de tardizinha tô cansada… tem que fazê janta pros fii… aí vô 
trabaiá… no:::as vô estudá… aí sabe… eu tenho medo de voltá e num dá conta… 
mais eu tenho vontade de voltá… pelo menos assim… dá fazê até a oitava série… 
sabe? 

 
Inf.  Aí meu menino fica assim… ai mãe… senhora vai voltá até a Nataniele já tá quase 

alcançano a senhora… que minha caçulinha já fais… já vai fazê o segundo ano… o 
ano que vem né? ela já tá na primera série… aí ele fica ( ) ((risos)) mais num sei 
vamo vê… té::: pensá mais s/eu vô voltá ou não… eu tenho vontade assim fazê… 
estudá e fazê um curso assim pra mim… tê um serviço melhor de cartera 
assinada… que… quan… a gente num sabe o dia de amanhã né? talveis cê pode 
machucá num tem que trabaiá… que meu serviço é assim… se eu tô trabaiano eu tô 
recebeno… s/eu parei num recebo… então assim… cê tano de cartera assinada… é 
uma segurança né? 

 
Inf.  Pois é… assim… a gente tenta assim… tem dia assim eu desanimo sabe? fala assim 

ai::: tem tanta gente que num trabaia tem as coisa… tem tudo… ganha… mais eu 
num quero ganhá… num quero suó dos outros… eu quero o meu né? fico pensando 
assim… ó meu Deus porque o senhor num… num mim dá… num mim dá saúde 
assim suficiente… pra mim trabaiá até memo… ô se não ganhá um dinherim 
assim… mais… qu/eu posso dá uma vida melhó pro meus fii… sabe… fico 
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pensano… mais igual eu falo… suó dos outro cê num… cê tem que pensá no seu… 
no seu dinhero… nada de vivê nas custas dos otros né? porque:::… 

 
Inf.  Desse jeitim minha mãe fala… e é… eu acho qu/é mesmo… cê:::… cê tano 

trabaiano… igual assim… assim quando a gente tem muita coisa… assim fartura… 
você pensa assim ah::: vô fazê tudo… vô… coisá né? fazê… num pensa assim… 
que amanhã cê pode até faltá né? num é econômico as coisa… qu/eu já fui assim 
um dia… quando eu via muita coisa eu fazia qu/ele tanto de cumê… qu/ele tanto de 
arrois… aí… num… num queria aproveitá… jogava fora… hoje não… hoje eu sô::: 

 
minha mãe falô assim… ó Sidinéia… eu num posso… eu num posso de ajudá… 
com otras coisa… mais se o cê quisé contruí um… um barracão aí pr/ocê morá… 
pode construí… falei pode mãe…  pode… aí um dia minha mãe falô assim ah:::… 
eu peguei falei assim… dô conta não mãe… nunca que dá… nóis tá pagano 
aluguel… com/é que vai construí pagano aluguel… menino pequeno… ela falô ó 
vem cá pra casa… eu dô esses dois cômodo pr/ocêis morá até construí o barracão… 
aí nóis (  ) pra dentro da casa da minha mãe… 

 
Inf. E naquele medo assim… e depois eu peguei… falei assim… ah:::… se tivé que 

acabá… Deus mim dá um bom lugá… qu/eu num vô ficá com medo mais não… 
agora eu num tem medo mais não… assim… meus trem eu preocupo assim… 
depois qu/eu morrê vivê em pais né? na eternidade em pais… 

 
Doc.  Hum hum 
 
Inf.  Que assim… eu num… que até assim… eu num faço mal pra ninguém… num 

desejo mal pra ninguém né? 
 
Inf.  Que trabalha assim… ixi ajudô e foi muito… tinha dia de domingo assim… eles 

pegava de manhã cedo assim… ia até de noite… trabaiano… cada um né? ajudano 
 
Inf.  Eu já fico… cutano… Nossa Senhora… tem dias qu/ele num tá trabaiano… fica 

dormino até mais tarde… eu acorda… passarim que num deve nada pra ninguém já 
bateu asa vuô a mui:::to tempo ((risos)) 

 
Inf.  É… pois é… Nossa Senhora… que se es saí assim na rua… se durante o dia assim 

até não… tem mais… a gente tem mais confiança né? que tem… gente que a gente 
conhece na rua… mais de noite não… de noite eu tenho medo de saí… que é muito 
perigoso 

 
Inf.  É… pra pregá nela… assim… quem vê assim… igual a gente que fais né? tem 

costume de fazê acha até faci… mais pra quem… quando a gente vai aprendê:::… 
dá trabalho… 

 
Inf.  Tem a pedra de alisá…uma pedra li:::sinha… a gente pega no rii… aí a gente vai 

lixano a panela até:::  ela ficá lisinha… aí mais pô fim ela fica boa… facim da 
gente alisá a panela… aí::: pega e lixa… a gente móia a vazia… passa a pedra 
nela… aí guarda ela… as panela… aí ela seca fica branquinha… sequinha sabe… aí 
depois que põe ela no forno… pra… pra queimá… 
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nóis coloca ela a vazia no forno de manhã… vai ela… até a noite… lá p/elas seis 
hora que começa pô fogo mesmo sabe? durante o dia é só quele foguim… só pra í 
aqueceno 

 
Inf.  ... quando o barro[ usado para fazer panela]  assim… tem muita pedra aí estora… 

mais quando o barro é bão num estora não…  
 
Doc. Ah::: 
 
Inf.  Ultimamente até que [o barro] tá seno [bom]… minha mãe teve uma feis que 

colocô vazia no forno quando ela foi tirá… acho que sobrô uma deis peça pra ela… 
resto estorô tudo…  

 
Doc. Pois é… aí junta… o…o… por exemplo as panela de uma semana e todas vão pro 

forno juntas? 
 [ 
Inf. Vai 
 
Doc. Ô… ô… vai… fais cinco hoje queima… 
 
Inf.  Não… põe até umas… trinta peça duma veis… no forno 
 
Inf.  É… tem veis té mais né? se a peça num fô muito grande… cabe até mais… aí 

coloca uma… depois coloca outra… vai arrumano direitim pra elas num quebrá né? 
porque… quando tá… quando tá assim moiado é perigoso rancá tampo na bera né? 
que põe esa de bruço… aí tampa com cacto de teia… por cima dela do forno… 
pra::: aí quando o cacto tá BEM vermei memo soltano fogo pra tudo quanto é lugá 
assim na vazia assim… aí tá bão…  

 
Inf.  Tem que sabê até o ponto… senão… ô senão ela queima demais… ou senão ela 

num queima…  
 
 
Doc.  Mexê com fogo né? num é bom? 
Inf.  É… é um perigo… é perigoso… mais agora assim… ela também teve:::… esses 

tempo pra trais ela saiu uma mancha no nariis sabe? aí toda veis qu/ela passava a 
mão saía um… saía sangue… e voltava a casquinha preta… eu mã:::e senhora tem 
que í no médico… isso é perigoso 

 [ 
Doc.  Tem que olhá 
Inf. Até que um dia ela foi… aí ela foi… feis os exame tudim… deu câncer de pele… 

só porque sarô::: né? 
 
Inf. Pois é… Nossa Senhora eu morro de medo… ela e minha tia tudo já teve na pele… 

minha tia entrô até em depressão quando ela descobriu sabe? qu/ela tava… minha 
mãe não minha mãe foi mais forte…  

 
Inf.  Mais eu num quero… num quero saí de lá de jeito nenhum… eu tenho até::: teve 

um dia eu… ano passado eu tirei férias minha prima ficô no meu lugá…e ela falô 
assim… Sidinéia se ocê quisé descansá um tempo… se ocê quisé dexá a ( ) no seu 
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lugar… eu… eu num importo não… aí quando cê quisé vortá… eu dispenso ela e 
cê volta… falei assim… senhora num tá achamo bão meu serviço mais não Dona 
Margarida… senhora qué mandá eu im/bora… fiquei até com raiva né? ela não… 
aí minha prima falô precisa tê medo não comade… num vô tomá o serviço da 
senhora não… falei num vai memo… ((risos)) 

 
INFORMANTE 4 
(4, G2, F, D) 
 
Inf.:… eu num tava mim sentido bem na religião… eu ia na igreja num sentia nada lá 

dentro… eu ia simplesmente pra… ficá reparano os otro até rino… num tinha… 
num era fé… nem ia na igreja… num ia mais meu esposo aí eu resolvi tomei uma 
decisão i passei pra igreja de Cristo hoje graças a Deus eu sô crente não arrependo 
de sê crente gosto muito… 

 
Inf.: … as veis comigo com meus fii… mais assim é uma passagem minha qu/eu tem que 

passá i… i graças a Deus eu sei ((chorou)) qu/eu tenho Deus comigo… e qu/eu vô 
vencê se Deus quisé… e hoje eu agradeço muito… por meu pai e minha mãe tê mim 
criado do jeito qu/eles mim criô porque… se eles não  tivesse no mundo que estamo 
hoje… se eles num tivesse mim criado do jeito qu/eles criô… hoje eu num sei o qu/eu 
seria… poderia sê até uma as veis… uma… qualqué né? porque no mundo que nóis 
tamo viveno hoje… é só drogas e tudo né?… 

 
Inf.: as veis eu num falo do Deus… de Deus pra eles não porque num tem liberdade… 

mais o qu/eu tenho liberdade falá… eu falo né? eu sempre ( ) por eles converso mais 
com eles… té com minha mãe… eu num tinha liberdade de conversá com ela… hoje 
eu tenho… liberdade de falá algumas coisa qu/eu num falava pra ela hoje eu tenho 
chegá e falá pra ela… 

 
Inf.: igual eu nunca falei pra ela qu/eu amava ela hoje eu falo… ( ) que amava ela que amo 

meu pai… né? hoje eu tenho essa força tem liberdade de falá… e antes não… num 
tinha liberdade de falá nada pra eles até pro meus fii mesmo… as veis a gente tem 
arguma assim… fais as coisa que num deve porque ninguém é perfeito… perfeito é só 
Deus mesmo… a gente fala alguma mal palavra pros fii da gente até pro esposo… da 
gente… mais depois a gente arrepende TANto… a gente pede perdão e confessa… 
antes eu num era assim… eu só queria… eu era muito assim de… querê as coisa só pra 
mim num sabê dividi… né? 

 
Inf.  Ah… briga… já teve muita briguinha de minino… de colega… de primo né? com 

prima… umas prima minha nóis  já brigô muito assim de brincaderinha mesmo de ficá 
de mal… de tomá um boneco uma dá otra já teve muito esses tipo de briga de escola 
não… escola até qu/eu num era muito de brigá não assim não mais com famia… 
((risos)) até um tempo atrais antes deu passá pra cê evangélica eu… eu… eu era muito 
de enfezá eu era muito ciumenta té com minhas cunhada… com as prima minha minha 
mãe adulava elas e eu ficava com ciúme aí ficava com cara ruim pr/elas elas ficava 
com cara ruim pra mim ficava com ciúme né? por causa da minha mãe… té minhas 
cunhada mesmo eu ficava com muito ciúme da minha mãe com minhas cunhada tinha 
umas cunhada ( ) qu/ela puxava muito saco e eu ficava com ciúme virava a cara pra ela 
ela virava pra mim ficava mais… 
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Inf.: é… logo Deus derruba as tempestades… as encrenca e caba com tudo… num tem 
não… num tem medo de nada não… agora num tem medo de nada não… agora num 
tem medo de nada mesmo… ora qui… qui Deus mim levá eu vô… junto com ele vô 
né? num tem tamém probrema de doença nenhuma graças a Deus eu sô té sadia… tem 
umas dorzinha de cabeça mais isso é coisa… poquinha passageira logo caba num 
tem… probrema nenhum… eu era estress… assim de nervo nervosa gostava muito de 
chorá… chorava muito tudo quanto é coisinha conversava comigo tava chorano… era 
muito de chorá o meu esposo sempre falava pra mim ( ) cê é chorona dimais… 

 
Inf.: eu lembro qu/era um vendaval que tava dano e eu pulei numa cerca de arame que 

tinha alta que depois eu fui ver falei assim meu Deus num era eu que pulei porque com 
uma barriga enorme de grande pulei com vizim do/tro lado e lá eu bati na porta do 
vizim pra vê se es ovia pra abri pra mim entrá… os vizim num escutava… que a chuva 
tava muito forte o vento tava forte dimais da conta… aí muito custo a o vizim escutô aí 
abriu e eu comecei até passá mal i nisso meu esposo já ínvia ele tava pra rua ele já 
ínvia aí acho que hora qu/ele chegô ele viu tudo destruído acho qu/ele pensô assim 
qu/eu tava morta… eu e o minino meu tava morto porque ele… destruiu tudo cabô 
tudo… moiô trem quebrô trem foi aquela… nossa gosto nem de lembrá tem hora  aí eu 
peguei teve que vim pra trais dinovo aí vim pra casa da minha mãe té::: que conseguiu 
meu sogro pegô mais minha sogra juntô… judô… troxe as mudança dinovo pra casa da 
minha mãe… fiquei morano na minha mãe quase um ano… aí até qui meu sogro ajudô 
nóis dinovo um dava um trem otro dava ( ) meu esposo comprava aí té que a gente 
conseguiu graças a Deus a gente levantô dinovo aí tornei a vortá pra lá… morá lá 
dinovo lá eu fiquei aí eu fiquei mais seis anos morano lá…  aí de lá qu/eu vim pra cá 
dinovo pra casa da minha mãe né? 

 
Inf.  Não… deu mesmo pra gente morá… ela comprô e falô isso aqui é seus… seis… é 

sua… a casa é do/cêis… pro/cêis ficá aí morano né? o tempo que fô é suas né?… í::: tô 
qui né? i comecei a orá pedi Deus que do jeito qu/eu tava lá na minha mãe num dava 
pra ficá morano num barracãozim de treis comodo… minino num tinha nem quarto pra 
durmi… qu/eu tinha que dá meu quarto pro… pros menino durmi…que é o Júnior e o 
Dionanta… e dormi no chão na sala… no cochão no chão… porque os minino já tava 
rapais né? a gente num tinha nem liberdade aí eu dei pra eles pres dormi aí passava… 
até minha mãe viu que tava ficano dificil pois os minino pra durmi lá na casa dela 
porque na casa dela tinha dois quarto sobrano qu/era só ela e meu pai… aí pediu pra 
nóis dexá os minino durmi lá… pra podê nóis levantá do chão que nóis durmia no 
cochão no chão… as veis a gente queria durmi até mais tarde num tinha nem como 
porque os/otro chegava batia na porta tinha que saí correno catano cochão dentro da 
casa pa… abri porta… ela falô não tá muito difici aí ponhe os minino pra durmi aqui aí 
eu puis os dois pra durmi lá na casa dela no quarto e eu mais meu esposo durmia em 
casa e foi muita luta… muita luta mesmo até que Deus… usô minha sogra e mim deu 
isso aqui e eu comecei a orá falei pra minha líder de célula… falei irmã Regina eu num 
quento mais do jeito que tá minha vida num tem como… e meu esposo bibia e minha 
toma remédio pra dormi… remédio controlado né? não pode passá da ora de durmi… e 
ele as veis bebia ligava som… ota hora as veis a gente discutia e era/quela luta… luta 
mais luta mesmo que só Deus e que sei o que eu passei… minha mãe ficava nervosa 
entrava no mei… de nóis das nossas conversa… ( ) na vida nossa porque a familia da 
gente sempre né? mãe acho que mãe pai… sempre qué tá… judano né? 
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Inf.  Porque é longe de tudo né? igual assim a gente tá lá junto com minha mãe tava lá 
né? tava tanto assim num tava… se tivesse as veis… debaxo de um barraco de lona as 
veis a gente até ia né? ( ) enfrentá e í pra lá… mais num tava né? tava tudo arrumadim 
assim aí eu peguei i::: falei a não lá não… aí fechô largô esse lote lá aí minha sogra 
falô assim é porque vocêis num precisa… porque se ocêis pricisasse… eu já tinha  
arrumado jeito de fazê um barracãozim lá já tinha ido embora pra lá… cêis já acustumô 
ficá aqui na casa da Dona Tereza que é minha mãe né? ( ) meu esposo levô tudo na 
brincadera né? sempre brincano né? assim… ele tamém queria mais ( ) que nem eu 
tomava decisão de í pra lá e nem ele né? e a gente foi ficano foi ficano igual ela falava 
custumô né? junto com eles lá Inf.: aí pegô passô… aí um belo dia ela liga… torna fala 
procura um… um barracão… então uma casa vamo dá um jeito de… pelo menos um 
jeito de alugá procêis que do jeito que tá num dá pra ficá não qu/ela vinha visitá a gente 
ela durmia até::: de qualquer jeito nesse barracãozim…né? e foi ficano a situação 
assim dificil… aí ela pegô e falô assim não então vamo arrumá a casa pra alugá… eu 
vô pagá o aluguel procêis todo mêis eu mando aluguel procêis cê toma as providência e 
arruma uma casa pra alugá e fu… aí eu peguei e comecei nem falei pro meu esposo não 
aí um dia… aí um dia ela pegô e falô pra ele… cêis já arrumô a casa de alugá? Cêis já 
mudô ele falô assim não… aí um dia ele enfezô falô assim não num vô procurá casa 
nenhuma não se ela quizé ela vai aí eu fui peguei saí andei… ela andô junto ccomigo 
foi uma época que/la tava aí minha cunhada… falei pra minha amiga de célula ela falô 
assim tem um lugar assim assim que tem casa pra alugá cê qué… aí eu falava pra ela 
assim ah… vô lá vê e quando eu ía num gostava da casa… quando eu gostava minha 
sogra num gostava aí meu esposo num quis i vê a casa eu falei assim mais ele tem que 
vê a casa que num é só eu que vô morá na casa ele tamém vai então tem que cê os dois 
e ele nada de í e um dia ele saíu com nóis achô umas casa até mais ô menos mais aí 
cara a casa num dav…  num tinha condição dela pagá pra nóis o aluguel ficava caro… 
aí eu peguei falei que sabê duma coisa… aí um dia ela pegô i::: enfezô falô assim pra 
mim eu num vô mexê com nada minha sogra… vô dexá ocêis do jeito que cêis tá 
porque cêis já custumô ficá na barra da saia do seu sogro e da sua sogra… falô pro meu 
esposo… falei não ( ) se Deus quisé Deus vai mim dá uma casa… 

 
Inf.: ela pegô e pensô assim… era seis mil a parte que  tôco pra ela… ela ía dividi treis pra 

ele e treis pra otra irmã… mais aí ela pensô que treis real nóis num ia fazê nada com 
treis real… nem ele e nem ela né? ía gastá atoa… que aí ela pegô os seis reais né? e 
ligô pra mim falô cê ruma tal barracão pro lado que fô… até seis reais eu vô dá 
procêis… ou eu vô dá de entrada… cêis dá um jeito aí arruma… falei com ela aí… 
Dona Joana então eu vô vê o qu/eu consigo… aí peguei desliguei o telefone aí saí na 
porta… falei pra mãe… mãe olha qu/eu já fiquei feliz na/ora que falô assim… falei 
mãe Dona Joana vai fazê assim assim assim pra nóis eu vô procurá então e num 
procurei não aí saí na porta da rua aí vei um corretor na hora… isso era umas onze hora 
aí vei um corretor… na rua… foi Deus mesmo que colocô ele ali na rua… eu falo que 
foi Deus… aí eu peguei falei pra ele… Seu Nófre… ele chama Onofre… eu quero uma 
casa assim assim… naquele lugar… ( ) perto daqui do João Francisco ô não ( ) ô ( ) ou 
té qui por aqui memo da Rua Santo Amaro mais eu quero… 

 
Inf.: hoje… paga… direitim que té já terminô de pagá a casa qu/era pra terminá esse final 

de ano agora já foi ino assim tão certim 
 
Inf.: e ele feis até mais barato pra ela final… porque foi a vista né? o restante… aí ele 

ainda par… assim… rumô pra ela que saiu té mais barato… saiu menos de treze mil  
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Inf.  Hum hum tem muito fé né? por que hora de Deus né? num é hora nossa então tem 
que esperá a hora dele hora dele ele vai fazê… né? i vai passano tem umas lutas as 
veis… mais sofreno que Deus fai fazê… se Deus quisé qu/ele vai fazê… ele é muito 
fiel e tem assim as veis ele… tá sem serviço… farta as coisa até::: de comê… eu peço 
Deus falo Deus manda uma… uma pessoa pa fazê ( ) comigo aqui um dinhero alguma 
coisa pra mim ajudá qu/eu num tenho… esse… num tem as veis falta mistura eu num 
tem mistu:::ra… é mesma coisa assim ó eu cabo fecho a boca assim bate um na porta 
pra mim ajudá fazê unha ô ota hora um dinhero que já tá muito tempo qu/eu… as veis 
nem penso que vô recebê qu/ele dinhero pessoa chega na porta e mim pa:::ga… ota 
hora chega um pa fazê unha e mim paga… tô fazeno faxina tamém… falei Deus agora 
eu quero um serviço… Deus já encaminhô uma faxina pra mim fazê… to:::da semana 
eu vô fazê essa faxina… 

 
Inf.: teve agora assim… antigamente Goiás era mais assim de pais né?… mais sossegado… 

assim a gente parece qui… até o povo né? daqui… qui… parece que agora mudô té o 
pessoal os vizim… tudo vai mudando né? assim agora depois que passô pa… 
patrimômio da humanidade então…ficô assim… tem muiTO violência né? robo… 
muito robo direto a gente vê falá de robo aí… povo robano didião… né? nas clara bem 
dizê… muita droga… os adolescente tá mexeno muito com dorga… desse tempo pra cá 
da… desse patrimônio parece que bagunçô um poquim Goiás que Goiás era de muita 
pais num tinha essa violência num tinha nada disso não e agora tá teno a mudança que 
teve foi essa né? maisi assim… a minha vida tá bem né? 

 
Inf.: … nóis tem que dá um jeito de i::: embora… num é pra nóis… nóis num tem nem 

casa aqui… num tem jeito de nada aqui… cê tá sem… aí ele pegô foi até mandado 
embora que num foi no serviço né? mandô embora… aí ele arrumô um oto serviço 
perto da casa do tii dele… aí a gente pegô e falô não agora esse serviço é bão pro cê… 
cê vai trabalhá nessa firma… firma de transporte… de… alimento… i ele viajava 
muito aí a gente arrumô um barracão lá perto do tii dele né? pagava o aluguel né? 

 
Doc.  Bão né? 
Inf.  Ham ham  
Doc.  Tá bom 
Inf.  Tô qui té hoje  
Doc.  Bom… acho que é isso né? 
 
 
INFORMANTE 5 
(5, G2, M, D) 
 
Inf.:     e o pai mesmo qu/eu conheci foi o Atomiran… que Deus a tenha… qui… esse foi 

meu pai verdadero porque foi ele qui como se diz… até hoje eu tenho minha vida 
tem minha família… foi através dele foi tudo foi ele que mim deu… então… esse 
pai foi meu pai verdadero… 

 
Inf. O que ela ganhô… ela tá ganhano esse dinherim ela tá recebeno dinherim até 

graças a Deus razoável através DEle então… nóis temo essa casinha traveis DEle… 
eu num tem NAda nem um milímetro de cramá dele a única coisa qu/eu tem de 
cramá dele… qu/eu já cramei tamém na época quando ele era vivo tamém… foi 
duma veis qu/ele batia na minha mãe… i da veis qu/ele mim deu uma taca… que 
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foi um COro tamém pra dexá saudade… ele mim sangrô eu todim… pegô eu na 
época deu minino ainda tamém 

 
aí chegô lá meu irmão falô papai Mazim furô a minha bola… aí ele pegô entr… 
pois eu pra dento lá no quarto… um quarto tipo esse aqui assim… entrô pra dentro 
do quarto… TRANcô a porta e pegô aquele fiu daques fiu antigo… daques peão 
anTIGO… que aquele que tira o cabo… puxô lá pra dentro… trancô eu lá dentro… 
trancô a porta i::: taca… i minha mãe tentano abri a porta… até o sargento Jorge 
lá… nessa época inda era vivo… qu/ele foi falecido agora pôco tempo… que foi 
matado lá em Goiânia… aí::: ele mim sangrô todi:::m… i minha mãe pegô i falô 
qui ia da parte… o… o… quer dizer… minha mãe não o sargento Jorge… falô que 
ia da parte que ia entregá ele… 
 
foi a única veis qu/ele mim bateu… com vontade… sempre ele mim dava puxão de 
oreia… dava um consei pra mim… i foi até a vida dele… até depois deu casado… 
depois qu/eu casei com minha esposa sempre ele mim dava consei tamém… i… foi 
levano essa vida… aonde qu/eu vô… vô levano essa vidinha hoje eu tenho o qu/eu 
tenho aqui tamém é atraveis dele qué dizê primeiramente atravéis de Deus né? que 
se num fosse Deus nóis tinha o que a gente tem né? 

 
Inf.  Eu num pegava um centavo intregava tudo pra minha mãe… mais só que o 
dia… igual teve muitas veis debaxo de chuva na véspera de natal… eu alembro 
como se fosse hoje tamém uma véspera de natal… eu engraxava… tava lá na 
rodoviára… fiquei até… quase uma hora da manhã… uma véspera de natal do dia 
vinte e quatro pro dia vinte e cinco… no dia mesmo de natal… aí eu tô lá 
engraxano… engraxano… toidim pra ganhá um dinherim pra chegá em casa 
entregá o dinhero pra minha mãe… minha mãe ficô doidinha da cabeça… 
aí eu tava tudo lambrecado falei mãe… i a minha mãe preocupada… “mais e o 
Mazim até uma hora dessa…” falei “mãe tava ganhano meu dinherim…” aí passei 
o dinhero pra minha mãe… ( ) falei cadê papai… ah seu pai tá no mundo até agora 
num apareceu… dia vinte e quatro pro dia vinte e cinco… falei qui tá o dinhero 
mãe… entreguei o dinhero tudo pra ela lá… aí nóis comemo qu/ela tinha feito 
quela papi:::nha lá… foi um natal que nóis passamo… 
 
EU paguei minha ca… minha caxinha de engraxate… aí foi onde qu/eu fui ganhano 
dinhero… eu paguei minha caxa de engraxate onde qu/eu fui levano minha vida 
assim ó… i toda vida assim ó… o dinherim meu e sempre repono… eu paguei 
minha caxa de engraxate paguei::: tudo até::: com/é que fala aquele biquim… ah 
que põe na caxa de engraxate eu esqueço o nome daquele trem que a gente amonta 
que… que… ah… esqueço o nome daquele trem lá… qu/eu amontei lá na 
rodoviara… aí quando foi um belo dia tá com esses trem lá na rodoviara lá i o Zé 
Araújo era o dono do… do… do Boteco Montes Claro nessa época lá na rodoviara 
debaixo… 
 
i eu té pôco tempo depois deu casado eu inda mostrei pra minha esposa… eu tinha 
sinal nas minha pôpa tinha sinal nas perna esse casal que meu pai dexô com eles 
lá… largava eu largado assim no terrero… mei de galinha mei de porco… eu era 
chei de firida carrapato pra tudo quanto é lado… achava no meu corpo…  
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Inf.  Dexava… meu pai mim entregô pesse casal… e um casal lá que tinha oto fii lá… 
só qu/es largava a gente lá… largô lá eu num sei como é que é assim minha mãe 
conta… i até pôco tempo eu tinha cicatriis di… di carrapato no meu corpo dexava 
eu jogado lá no…no terrero… aí minha mãe foi lutano… lutano… lutano com 
muito custo ela consegui arrecardá eu pra trais… foi onde nóis vei pará aqui nesse 
Goiáis… é onde eu tô até hoje i:::… igual por exempro nessa carioca aonde é o 
carioca agora né? que aquela carioca ali eu conheci… eu ainda era fioite… na 
época qu/eu engraxava… já passei muita raiva tamém na minha mãe… sobre esse 
négoço qu/eu saía pra engraxá tamém… 

 
            falei não vô pagá esse muleque… aí o policial pegô falô muleque não rapai cê 

respeita… eu alembro como se fosse hoje… falô cê respeita o menino… ele tá 
ganhano o dinherim dele tá trabaiano proque precisa… e ele tava tomano uns golim 
é… é nessa época tamém até o Miton de Soza… o Mito Soza mexia com buteco 
aqui em cima aqui… capais que cê num era nem nascido nessa época ô cê era 
fiotim ainda num sei… aí ele pegô e falô cê respeita o minino… s/ele tá trabaiano 
ele tá quereno é ganhá o dinherim dele… aí ele foi tirô o dinhero inda vei com uma 
boa jogô o dinhero no chão aí o soldado pegô falô não cê pega o dinhero intrega na 
mão dele qu/ele num é moleque não s/ele feis o serviço seu… ingraxô seu sapato 
então cê pega e passa o dinhero pra ele entrega na mão dele e eu fiquei lá qu/eu 
tava assim ó tremeno fala como que a gente num fica com medo? 

 
Inf.  Já vendi picolé DI:::mais da conta mesmo… até ali pro seu Rosa eu já vendi 

picolé… i eu já mexi com tudo aqui… a única coisa qu/eu num fiis aqui nesse 
Goiáis aqui foi só robá… robá e matá  

 
Inf.  Agora o que é de serviço graças a Deus tudo eu já mexi… e esse Goiáis aqui eu 

mexo de ponta a ponta até na carioca ali eu conheço de ponta a ponta… mais só 
que aqui em Goiáis num tem um pingo de vaLÔ cê trabalha trabalha rala rala cê 
num tem valô…  

 
Inf. TEM hora que cê ganha até bastante  tem muita gente que dá um pingüim de valô 

n/ocê… mais ao mesmo temo cê já num qué… cê já num qué dá valor 
 
Inf. Tem uma lojinha… é… até mexia com uma lojinha lá embaxo lá na… na quase em 

frente a pernambucana ali ó… Orlano… eu era freguei dele qué dizê ele era 
fregueis meu né? qu/eu engraxava ele que até a turma ficava com injeva de mim 
qu/eu tinha frequisia co/um ingraxá lá com aquela turma ali embaxo ali… o dia 
qu/eu ficava sem í lá no Orlano lá ele ficava brabo comigo… ele num engraxava 
com mais ninguém… agora hoje… dá o que fazê pra você arrumá um engraxate…  

 
Inf. Só tem um… ele mora até aqui em cima… ele tá mexendo com um barzim 

incrusive hoje ele é corretor só um só… i nóis dois era como si dis atrito tamém 
sobre esse negoço e hoje nóis conversa sobre esse negoço ele pega e fala que isso é 
coisa do passado só esse qu/eu alembro… os osto qu/era do nosso tempo sumiu só 
tem esse ali… agora tirano essa turma cabô tudo… qué dizê se mora aqui em 
Goiáis eu num sei… mais no tempo nosso de engraxate memo é só esse rapaizim  i 
nóis sempre… 
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Inf. Já... já... uma vez eu machuquei mais tamém... eu machuquei... aqui na rua tinha 
uma menina... e eu gostava demais de istilingui... mais cum esse istilingui memo eu 
tomei uma taca... mais foi daques boa... ai eu brincano e essa menina o nome dela é 
até Creia... eu alembro como se fosse hoje... ai eu brincano tal tal... subino aquela 
rua 4 aqui e ela morava sabe onde é o bar? Onde era o bar da Dona Tita ali?  

 
Inf. Dava pra vê… principamente quando dava inchente… lá di cima nóis via o rii ali 

ó… aqui cê num via casa nenhuma não aqui num tinha casa::: não… foi criano casa 
mais aos poco… só tinha uma casa aqui onde tem esse sobradim aqui… em frente 
aqui inda tinha uma casa qui… inda tinha até um…caboco qu/era mei boboiado… 
ele morava aí… i sempre passava a::: fulia de… de… reis aí eu alembro quando eu 
era criança… sempre passava essa fulia… essa fulia de reis passava/qui i saia 
cantano a canturia deis e subia/qui ó pra cima… era pôca casa que tinha aqui… 
subia pra lá né? aqui o resto era só essa casa/qui e o resto era só::: mato 

 
Inf.    E bati o braço... foi bem no vidro do... do fogão 
Doc.    Do fogão 
Inf. Do fogão ( ) ai pegô cortô... isso aqui sangrô qui... na época lá era só no contra   

piso... virô quela sanguera lá... 
Doc.  Nossa!  
Inf.  Ai foi té minha muíe que levô pro hospital só sei que depois parece que teve oito 

ponto... oito ô nove ponto num sei que deu nesse braço… agora esse/qui foi no 
tempo d/eu minino… nóis morava lá inhumas… isso aqui eu QUEbrei e ficô só 
côro… tôro aqui ó... 

 
Inf. Socorro logo? deu o que fazê pra arrumá socorro… aí minha mãe corre daqui… até 

que vai atrais dela tamém corre daqui corre dali mais graças a Deus tô aí qu/essa 
mão… mais di veis em quando quando eu FORço ela dimais tamém ela incha…  

 
Doc.  Festa de aniversá:::rio? Já feis 
     [ 
Inf.      De aniversário falá a verdade já feis uma tamém que feis uma surpresa foi té minha 

esposa mais o pessoal da igreja lá feis lá pra mim lá gostei dimais… mais tem veis 
que a gente passa uns dia tamém que a gente fica mei descabriado mais isso aí 
tamém um pôco é relaxo da gente… mais eu num posso cramá não que… a a minha 
vida… ela é boa mais ao mesmo tempo ela já é::: maravilhosa que um pôco eu que 
num dô valô… que s/eu subesse dá valô di verdade tamém acho que seria melhor 

 
Inf. É… mim deu aquela vontade e fui… mais só qu/eu num dei conta de segurá… i 

sinto até hoje qu/eu tem vontade… mais que como se diis o viço pió meu é essa 
porcaria do cigarro i gosto dimais de dá conta lá da igreja… é um lugá muito bão 
dimais da conta… entendeu? O problema pió meu é essa porcaria do viço do 
cigarro nem tanto a bebida que a bebida passa até sem sem ela mais o pió é o 
cigarro igual já teve veis qu/eu fui no encontro lá na igreja lá eu::: levei fumo já 
levei cigarro e fumava escondido… mais que qui adiantava cê fumá escondido? 

 
Doc.  É tem que vivê a palavra né? 
Inf.   Uai eu acredito que sim né não? 
Doc.  Hum hum  
Inf.   Bom acho qu/eu falei ATÉ dimais né? 
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Doc.  ( ) tá bom… mais é isso mesmo Jonesmar valeu cê tê conversado um poco ((risos)) 
 
INFORMANTE 6 
(6, G2, F, D) 
 
Inf.: Uai, até que tinha saía briga, saía festa, saía muita coisa boa, mai até que era bom 

estuda. 
Inf.: É... nóis brigava até lá na escola. 
Inf.: Aí eu parei de estuda lá aí parou né porque foi só até a quarta. Aí nóis ficamo mais 

uns cinco ano sem muda pra cá. E depois que mudou eu fiz até matricula no 
coleginho pra estuda. Aí mãe começou a doecê aí eu peguei e num fui na escola 
mais. E eu também tinha pobrema bronquite. Aí eu ficava mais no hospital que 
cauis em casa. 

 
Inf.: Já. Agora do bronquite eu num sarei. Agora até esse dia tava falano pra minha 

sobrinha, se minha cabeça voltasse ao normal ia volta a estudar. Porque não adianta 
eu i hoje a professora explica uma coisa amanhã eu já esqueço o quê que ela passo. 

 
Inf.:    Não ela anda. Mais muito rui da perna. Aí depois ela... o médico mando ela fazê 

caminhada ela não quis fazê porque não dava conta. Aí foi sentino dor nas perna aí 
deu dor na colina aí ela foi ficano rui pra anda. Tinha dia que até dentro de casa ela 
num... tinha que um segura ela pra ela anda. 

 
Inf.: Que bate até que num fala não que é educação que os pai dá pros filho. Se de casa 

num bate vem aquela hora ali né se num bate a policia bate. 
 
            Esse calmante pra mim e uma vitamina. Aí até que pra com... pra alimentar até 

hoje eu não to muito boa não. Agora pra dormi, eu durmo as custa de remédio. Essa 
noite mesmo eu levantei dez hora pra toma remédio mai eu num dormi. Tem que 
tomá se não num dorme não. 

 
Inf.: Então é capaiz que a hora que eu fui pra casa da minha irmã que eu fiquei lá até 

mei dia esperano. Aí você não apareceu. Falei ah ele num vai esqueceu. 
 
Inf.: Porque ante de casá eu falava pra ele num bebê, que mais então bebia. Falei ante de 

casá tá bebeno depois de casá vai levá um furnil de pinga pra dentro de casa. (risos) 
Doc.: Aí num dá né? 
Doc.: É aí num dá certo não. 
Doc.: Mais é... foi esse o mais sério? 
Inf.: Foi. Ele era até famía de boa pessoa. 
Doc.: Oi? 
Inf.: Ele era famía até de boa pessoa. 
Inf.: Eu tive essa experiência quando me deu depressão. Foi num dia que eu senti tão 

ruim que me deu até vontade de suicidá. 
Doc.: Mas seu sobrinho dorme com você lá. 
Inf.: Ele posa lá porque desde quando ele nasceu ele posa lá com n... lá em casa. Porque 

ele nasceu todo com pobrema de... probrema de umbigo, é... cólica do umbigo. Aí 
ele levava ele pra casa dele ele não dormia aí minha cunhada de resguardo não 
podia ficar com ele. Aí ele ficava lá em casa, eu cuidava dele a noite toda até que 
ele saro, aí acho que costumou dormi lá em casa... aí ele posa lá. Mais aí ele arrumo 
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uma namorada, nessas festa ele saía e chegava quatro hora da manhã, eu posava lá 
em casa sozinha. 

Inf.: Um fez só até a quarta série agora os meus dois irmão caçula o meu irmão fez o 
segundo grau, Contabilidade. Agora minha irmão fez só até a oitava, quis casá, 
largou o estudo. 

Inf.: Esse que cê dá certo? Que fez até o segundo grau? 
Inf.: Depois que meu irmão faleceu tinha dia que me dava até raiva lá em casa que eu 

fechava a casa e ficava lá dentro sozinha. Nô mais lá em casa enchia de crente 
pedindo pra eu passa... 

Inf.: Não. Ah... eu falava vô pensa, vou esperá melhorar minha cabeça pra mim decidi. 
Eu não dismaltratava eis não. Aí hora que eu fui pensa falei o quê num vou dá 
muita liga pra esse povo aqui em casa não. Aí minha cunhada falava mete o pau 
neles aí poe eles pra correr. Falei não num gosto de maltratar os outro não, que as 
veiz um dia a gente precisa deis aí eis xinga a gente. Aí eu passei a fecha a casa e 
ficava lá dentro. Aí eu ia pra casa da minha cunhada que fica lá no fundo quando 
tava chegando a hora que eis marcava que ia lá em casa. Aí ela falava é eu vim aí 
na sua casa cê num tava, eu falava é tive que dá uma saidinha. Aí foi indo até eis 
discrençou parou de ir lá em casa. Não mais lá em casa tinha dia que... (...) passava 
de hora até de fazê comida pra mim auí. Ia lê bibria, ia ensina bibria, eu falava não 
eu leio a bibria em casa... eu sei também como é que é a vida de Jesus. 

Inf.: Foi. Diz que ia fazê um posto de saúde, feiz... até hoje né? 
 
INFORMANTE 7 
(7, G2, F, D) 
 
Inf.  Aí passô… eu nasci… meu irmão… a minha mãe::: continuô devota né?… cheia 

de… como vô dizê… daquesa pessoa bem devota mermo… bem católica mermo… 
aí os fii foi nasceno… foi pono nome de santo… santo… santo… e até hoje tem até 
são Londrino na famia ((risos)) 

 
 
Inf. Porque num tinha comida… a vida era muito sofrida… as veis meu pai prantava a 

roça num dava aí deu aquelas crises de largata… comia::: tudo… aí na verdade a 
minha infância foi muito ruim… até num tanto… assim… sinto mal ficá falano… 
falano… mais… aí nóis sofreu… meu irmão ficô desesperado… falava que nóis ia 
morrê de fome se num mudasse daquela região… é foi muito ruim… minha irmã::: 
faleceu lá 

 
Inf. Aí pulô… pulô… cansô… tava suadim… mais o senhor num pode muntá não… 

num vai muntá… num pode… cinco hora ele enganô nóis muntô… i ó sumiu o 
homem… sumiu o homem… sumiu o homem… aí eu dei baim nos menino puis pa 
dormi… pensei/assim… gente mais tá demorano e comecei a cochilá no banco… 
quando é ali pelas treis hora da manhã… chega um moço lá… seu pai ta aí… falei 
não ele saiu… amançano cavalo aí sô e até agora ele… aí ele falô assim… vim falá 
pr/ocê… seu pai tá morto… acharam ele na berada do asfalto ino pa Itapuranga… 
todim arrebatado… aí nossa vida mudô… uma coisa mui:::to esquisita… sem pai… 
sem mãe… sem lugá pra ficá 

 
Inf.  Não… o cavalo pulô…pulô até na mata com ele… aí ele virô… o arrei virô… foi 

pra barriga do cavalo… o cavalo pisô todim nele assim… quebrô o rosto… a 
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perna… tudo… cabô… aí ele continuô… deve tê continuado… pulano… pulano… 
pulano… pulano… aí soltô tudo aí o cavalo morreu berano o asfalto todo 
arrebentado… aí o dono do cavalo reconheceu… esse cavalo é o que o Severino 
pegô pa amançá pra ele… qu/ele desceu uma grotinha i meu pai tava lá todim já 
estorado… aí interessante qu/ele falava assim… o dia qu/eu caí dum cavalo é pra 
morrê… porque eu sô pião mesmo… agora esse orgulho eu carrego no peito 
((risos)) 

Inf.  Aí na minha infância… as coisa mais legal que aconteceu comigo… foi que quando 
eu ia pra escola eu tinha muito amiguim que levava pipoca… escolhia eu pra dá… 
brincadera de roda… es queria brincá só comi::go… aí nessa história… Léo… foi 
um fato ( )  que um dia eu mim apaixonei por um coleguinha meu… até hoje eu 
gosto dele tá?… de pensá nele… 

 
Doc.  Aí::: por mais interessante que foi a minha qu/eu mais gostava… falei… a minha 

vaca não… a minha vaca não… é… é o preço da trança da menina que/ocêis 
cortô… foi embora pra casa ( ) deitei… fiquei quetinha… tô com febre num vô 
apanhá não… i pegô meu irmão mais bateu… bateu e tá lá gritano… e eu meu Deus 
inda bem qu/eu tô com febre… quando ele vei RANCÔ eu da cama e foi com febre 
e tudo… apanhei até ((risos)) até a febre im/bora… e minha vó num bate nela não 
tadinha da fiinha ela tá com doente… doente? Falei não vó num precisa se preocupá 
não tô doente… eu só num queria apanhá mais… agora eu já apanhei mesmo…  

 
Inf. Os meus irmão recramava qu/eles batiam mui:::to… i… colocava pra fazê serviço 

pesado… qu/es num tava teno condição… TINHA que fazê… era isso… serviço de 
fazenda… muito servição pesado… ficá catano pedra até::: sete hora da noite… 
eles recramavam muito disso 

 
Inf.  ((risos)) eu assumi… meu fii graças a Deus né? qu/é uma riqueza qu/eu tenho… 

muito valiosa na vida é meus dois fii… eu costumo até dizê qu/é um tisoro que 
Deus mim deu 

 
Inf.  Toda coisa… ela mim ajudô muito… muito… muito mesmo… i os médico tamém 

né? ajudaram muito né? o doutor Lizeu que deu o exoval da Joaninha todim pra 
mim… o doutor Sérgio deu as coisa de comida todinha… aí eu fui falei com ele 
assim… qu/eu queria tê uma casa minha… criá ela só ele… aí ele pagô um ano de 
aluguel pra mim… e sem… sem nem pensá duas veis… ele ajudô… aí es foram 
embora né? daqui… mais quando es mudaram aí eu já tava assim bem atualizada na 
vida… já sabia o qu/eu queria… qu/eu ia trabaiá… qu/eu ia consegui… como que 
conseguia… até hoje… 

 
Doc.  Mais já aconteceu? assim… porque como cê… cê falô quando era pequena… cê já 

enfrentava muita dificuldade?  
Inf.  É::: 
Doc.  Né? 
Inf.  Já e até hoje… as veis inda enfrento… é por isso qu/eu falo pr/ocê qu/eu tenho 

medo 
 
Inf.  Ia deitá rapidim… nunca mais ele ( )…um dia ele contô história do lobisome… que 

o lobisome parecia na quaresma… e foi ( ) ceis nunca viu o lobisome não né? 
não… aí ele foi cortô abroba feis um oi… o nariz… a boca… pois a vela… e falô 
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pra mim assim… agora cê vai lá no pé de banana… que cê falô que num é 
medrosa… e pega uma banana pro seu avô que tá numa fo:::me… eu corri lá 
quando eu abaxei assim ele levantô qu/ele trem… eu saí corren… ((risos))… e 
correno ((risos)) e caí dento dos buraco… cê sabe que roça tem muito toco muito 
buraco… ai… ai… ai… era o meu tii vestido de lobisome… e o lobisome passô a 
existi na minha vida… até que um dia es falô que num existia o lobisome… agora 
as história dês… qu/eles contava eu num dô conta de contá… é muito bonita… 
mais eu esqueci… tanta coisa na cabeça…  

 
Inf. Tem dia que dá vontade de alembrá… ( ) mais ele contava tanta histó…ria lindas 

mais eu num dô conta 
Doc.  Ham ham ((risos)) 
Inf.  ((risos)) hoje eu queria até dá conta mais num dô  
 
Inf. Mais eu passei medo… nóis falano de medo… aquela hora cê perguntô né… eu 

passei medo… mais corri:::… nosso Deus… que coisa mais feia… agora quando 
nóis murô ali na… na::: fazenda paciênça… ali na chacrinha até no pé de 
gamelera… que o povo falavasse assim ó ali é assombrado cêis num pode passá lá 
nem mei dia… nem seis hora da tarde… bom como a gente estudava aqui em Goiás 
de manhã… ótimo… nóis fazia tudo pra saí mais cedo… pra nóis num passá lá mei 
dia… eu inda fali pro meu irmão assim ó… ( ) tá com mania de pra:::ça e voltá 
meia noite… cuidado com gamelera… não sô homem cê tá pensano o quê… 
((risos)) quando ele em vinha ( ) vinha cachorro… cê num sabe o TANTO qu/ele 
correu no mei do mato pra saí lá em casa que se ele tivesse passado pro trierim ele 
chegava mais rápido ((risos)) 

 
Inf.   De medo de assombração… mais lá era assombrado mesmo… qué dizê é até hoje 

né… era o ( ) mais de vez em quando aparece um caxão lá… de veis em quando 
né? 

Inf.  Aí fui no ( ) im Belo Horizonte… e Goiana né? essas cidadinha… onde es ia eu 
ia…  

Doc.  Cuidava deles? 
Inf.  Cuidava… até o dia qu/eu bati nes aí eu num fui mais ((risos)) 
 
Doc.  Aí ele bebia… seu pai bebia muito? 
 
Inf.  Bebia… quando ele tava viajano assim não né… que ele viajava quinze:::… tinha 

veis que ficava até meis… ( ) cê viu… que negoço de boiadero… que saía deis… 
vinte homem carregano aquele tanto:::  de gado… levano… ficava muito tempo 
viajano né? 

 
Inf.  Tinha… no Ferrero mesmo todo ano faz… fazia festa né de São João… São 

Pedro… Santo Antoim… aí tinha brincade::ra de soltá balão… de… brincá de 
roda… casamento de… compromi:::sso com… amigo né? ((risos)) 

Doc. ((risos)) 
Inf. Uns até virava realidade ((risos)) 
 
Inf.  ((risos)) aí lá na fazenda também… eu tinha… oi:::to anos… eu lembro até hoje… 

é um fato triste tamém… nóis era TÃO amigo… tinha uns quatro amigo meu… era 
o Luiz… ( )… o Zé e o João… e só qu/as muié conversava demai:::s assim… se 
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acontecesse uma coisa… contava… e contava pro marido da otra… aí… o… brigô 
os treis irmão… contra os treis irmão num aparta seis  

 
INFORMANTE 8 
( 8, G2, M, D) 
 
Doc.  Onça? 
Inf.  Pulano em riba de mim… aí eu gritei… ela pulô de banda assim…aí meu… parente 

meu tava com mais medo qu/eu atirô nela malemá… e ela… foi embora… ela só 
deu aquele grito e foi… aquele UUU e desceu pra baxo…  

Doc.  Mais cê ficô com um pôco de medo? 
Inf.  No:::ssa… tremi… deu uma tremidinha até boa né? 
 
Inf. Ah::: meu pai até… bateu uma veis… que foi assim… qu/ele::: falô que ia batê 

ni/mim saí correndo… aí eu corri entrei na privada… antigamente num tinha 
negoço de vazo né? era tudo… PRIVAda mesmo antigamente era privadão 
mesmo… aí nóis… eu corri entre pra dentro meu pai falô assim… sai se não eu vô 
batê mais… falei não vô saí não o senhor vai batê ni/mim… aí eu fiquei queto… aí 
ele feis de conta que saiu… bateu o pé… feis de conta que ia em/bora… escondeu 
atrais da… na privada lá… aí eu saí pô ponta de pé… ele foi pegô eu puxô po 
braço… aí foi a taca sadia  

 
Inf.  Não brigava muito né? Meu pai gos… meu pai trabalhava num enfermo… 

trabalhava fora… aí eles ficava muito lo:::nge… ficava muito… té quando no…  
quando meu pai morava junto com nóis… nóis passava necessidade… meu pai 
trabaiava fora… fica:::va::: até treis meis… quatro meis…  ele fazia uma compra e 
ía embora largava nóis aí::: pra nóis se virá… aí nóis… tinha que se virá né? 

 
Inf. Era BRIga né? É::: os/otro qué dá o cano na gente… é os/otro… os os/otro que 

queria vendê picolé tamém queria tomá minha freguesia ô as veis até::: eu vendia 
picolé::: vendia bastante picolé::: lá tinha uma disputa… quem vendesse mais 
picolé  mais na… no final do mêis ganhava até o tal do quiCHUTE na época… e eu 
ganhei o quichute na época só num… na… num casamento que teve… aí fui no 
casamento vendi lá í eu falei ( ) dando picolé pr/os/otro… o homem ficô 
encabulado comigo tanto qu/eu vendi esse dia…  

 
Inf.  Uai comprava o picolé e num queriam pagá… falava que tinha pegado só… pegava 

cinco falava que pega:::va dois… aí a gente ia brigá com eles… teve veis que até 
rolava no chão rapais mesmo a gente::: metê pedra… teve veis qu/eu levei prejuízo 
já que o caboco num queria pagá eu rumei a pedra na cabeça dele 

 
Inf.  Uai de veis em quando a gente namo… até eu fui até mole… nesse ponto nesse 

negóço de namorá… namorei pôco…  
 
Inf. Co…. até tem pelido de Fu… a… o nome dele eu num sei não… apelido dele eu 

num sei… qu/o eu num alembro mais… o apelido dele era Fu na época 
 
Inf. Aí nóis começamo… aí eu conversei com ela até de namoro eu num sô muito de 

conversá não gosto mais de garrá memo 
 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

Inf. Fiis uma festinha até boa… festa como podia fazê né? já tava começano ficá 
brefado fazê quando eu casei aí… ô fui só casano passô::: casamento foi muito bom 
pro oro não que o oro sumiu de mim virô um setenta que fiquei brefado muito 
tempo 

 
Inf. Num dexa vigia é nóis… nóis era vigia do dono da máquina né? aí se nóis quisesse 

juntá todo mundo aí tinha condições mais a gente o que adiante pegá ( ) aí num 
compensa eu quando era criança até robá galinha eu já robei  

 
Inf. Nóis somo muito unido… nóis num briga… nóis brigava quando era minino né? 

quando era minino eu tinha uma irmã chamava Lisabete que ela… tem ela até hoje 
graças a Deus né? nóis… ela tamém era ( ) eu era mais véi queria mandá nela aí ela 
aí qu/ela num aceitava de jeito nenhum i::: uma veis ela pegô uma cadera queria 
rumá na minha cabeça eu saí correno mais num adiantô eu aí peguei ela bati nela 
assim memo meu irmão  o meu irmão mais novo tinha  negoço de::: 
malan…custoso demais já… essa época eu já era maió um poquim já né? já… bem 
dizê já tava tomano conta de todo mundo já aí nóis… aí ele foi pescá um dia na 
bêra do rii aí escondido de nóis falô que ia pá aula e ia pescá ( ) aí ele jogô n/hora 
qu/ele chegô em casa com o anzol engarranchado na bera dos zói… aí nóis teve que 
levá ele no médico i::: rancá aí… 

 
Inf. Apanhô da minha mãe e de mim ainda qu/eu segurei ((risos)) minha mãe num tava 

dano conta de segurá ele mais aí eu segurei pra minha mãe batê que até hoje ele 
tem ra… ele conta essa história inda com fala que/sse dia ele ficô com raiva demais 
da conta s/ele pudesse pegá eu e batê ele batia  

 
Inf.  Ah::: não que na época até num falava não minha mãe falava assim ó::: cuidado… 

cuidado Deus castiga… Deus castiga de veis em quando a acho que/le dava um 
castiguim acho que Deus agora hoje que a gente intende mais de religião vê que 
Deus num dá castigo Deus dá demonstração né? porque::: demostra pro/cê que num 
pode fazê aquilo aí ele demostra pr/ocê i::: mais na/quela época era castigo na 
época naqules tempos os pais falavam era castigo… cê machucava ( ) o dedo dava 
castigo que minha mãe… minha mãe quan… minha mãe agora hoje ela é 
evangélica era passô… ela era muito católica i nóis… tinha de sexta feira da paixão 
nóis minha mãe ti… num dexava nóis fazê nada nem pra bera de rii num ia aí um 
dia eu falei assim ah::: vô brincá de bola aqui aí eu fui brincá de bola chutano a bola 
pisei em riba de um garfo… fiquei enga… o pé… o garfo fincado no meu pé… aí 
eu falei pra minha mãe aí taveno Deus castigô ocê aí eu fiquei com medo nunca 
mais mexi com isso mais e hoje ela é evangélica num acredita nisso… e eu hoje eu 
acredito mais nisso que eu::: hoje eu sô católico 

 
Inf. Aí com muito custo  minha mãe quando eu comprei televisão… nóis comprô 

televisão depois que meu pai mais minha mãe disquitô aí na separação nóis foi um 
dia lá em Goiânia lá aí que minha mãe pediu ele pra rumá uma televisão pra nóis aí 
ele arrumô uma televisão véia lá… nóis troxe inda por cima ainda fui mexê atrais 
dela levei um choque fiquei pregado nela… eu tem sinal no dedo até hoje 

 
Inf. Ah::: eu trabaiano entrei na prefeitura na época até num assinô minha cartera não 

porque entrei na prefeitura na varreção na época colocava criança né? entrô mais ô 
menos com doze ano… doze a treze ano… nóis entrô qu/ele tano de menino lá aí 
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depois… aí depois que enterô dezoito ano aí nóis assinô cartera passô nóis pra 
enxada capiná aí nóis ficô lá na capinação faxina até de cama de lixo eu trabaei 

 
Inf. Aí como eu falei eu tava trabaiano no caminhão de lixo um dia eu tinha vergonha 

eu tava namorano com uma menina que tava trabaiano no ba:::nco do BEG… era o 
banco do estado de Goiás né? aí eu tava trabaiano… ela tava trabaiano lá aí um 
dia… um dia eu tava catano lixo passano na porta ( ) era um caminhão verde… que 
inda ficava dento do caminhão… do lixo memo aí o caboco jogô hora que o caboco 
jogô eu óio assim ela tava la na porta eu abaxei ela ( ) caí lá dento fiquei escondido 
o povo começô a gritá ae cochinha aí eu fiquei queto lá dento aí deu otro dia eu 
tava passano ela tava lá aí ela falô assim não num precisa tê vergonha não cê é 
trabaiadô tem portância não aí fiquei com vergonha mesma coisa né? aí eu::: tive 
que saí namorano com ela foi até bão que aí ela ficô mais apaixonada por mim aí 
fazia rolo com ela aí::: namorava com ela nada fazia de conta que namorava nada 
só::: só pra curti mesmo de veis em quando pra castigá ela que um dia quando era 
antes… antes de conhecê ela direito um dia nóis ela feis de besta comigo ela 
pensava qu/eu namorava… falô que ia namorá comigo tal… 

 
Inf. É… só quando eu queria aí… foi ino até… foi ante ( ) nóis terminamo namorei 

minha muié aí hoje ( ) que a muié num gosta d/eu falá oi pra ela nada que ela tem 
ciúme dela até hoje.  

 
Inf. Uai eu saí da prefeitura quando fui viajá pro Rio de Janero aí eu ( ) no dia do acerto 

eu fui viajá aí eu trabaei sete ano na prefeitura… aí eu pedi conta e saí… e… foi 
bom saí de lá que hoje trabaiano de pedrero se eu tivesse lá até hoje tava trabaiano 
de faxinero era jardinero ( ) mexia com pranta lá tamém 

 
Inf. Uai… quando minha vô… minha vô… eu perdi minhas duas avó… mais o que 

marcô muito foi minha vó por parte de pai ela bemdizê ajudô a criá nóis… aí eu 
senti muito a morte dela a morte dela eu senti em tia perdi tia muitas tia ( ) as tia 
minha perdi muita tia tii ( ) que nóis era muito unido a famia nossa era muita unido 
cas tia com os tii  principalmente a famia da minha mãe né? que nóis era mais que 
nóis sofreu mais… mais sofrimento aí nóis dá ( ) agora os otro a gente via noticia aí 
que até pegá coisa dos otro ele pegava né? agora nóis… aí té minha tia num 
gostava muito de nóis não… aí depois da morte da minha vó ela go… gostô mais e 
falô pra muita gente aí que… que ela ficô muito::: depiciona co/sotros… otros netos 
da minha vó que achava que nóis era mais custoso que sabia que nóis era custoso 
tudo mais… na morte da minha vó nóis deu mais valor na minha vó que os… que 
os otros netos né?  

 
Inf.  Foi ino até um dia::: o patrão… um chefe meu fa… danô com nóis e conversô com 

nóis que hoje era num mora em Goiás mais né? aí era ( ) que o povo chamava de 
sapatero na época aí ele tinha esse negoço é… conversá com nóis… daná com nóis 
aí daí pra diante eu comecei a controlá a situação com dinhero meu né? que aí eu 
comecei a dá valô no meu dinhero aí eu… comecei… comprei uma geladera pra 
minha mãe aí com… aí depois eu comprei um lidificadô foi tudo com dinherim de 
prefeitura e eu comprei… comecei a comprá rôpa aí comecei a comprá rôpa aí num 
dava ( ) quando eu era minino andava até com cueca preta na rua suja… cuecona 
grande 
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Doc.  É… ( ) e na escola? Você estudô até a quarta né? 
Inf. Té a quarta 
 
Inf.  Óia o caso que agente tem que brigava muito né? que a gente era gueto ( ) num era 

custoso aí mexia com/sotro saí correno caboco depois marcava a gente pegava a 
gente lá fora jogava papel no/soto… é tem veis que a gente ia andá na rua na… 
andano assim na hora do recrei juntava treis quatro batê na gente… a gente saía 
correno… minha mãe era merendera eu corria pra dentro da merender… lá pra 
cantina dela ficava lá escondido aí eu saía o caboco pegava e batia nim mim ainda 
teve feis qu/eu fui até lá em casa correno e o caboco correno atrais de mim 

 
Inf. Chorava e de veis em quando a professora chorava danava com nóis que quando eu 

comecei a estudá até a professora… eu era mais queto… eu era custoso mais num 
era custoso assim pra direto… professora vê não…  

 
Inf.  Ah nóis escondia::: tinha veis nóis escondia sandália dela… nóis pegava… ela tava 

virada escreveno na no quadro nóis jogava papel… dobrava papel jogava nas costa 
dela xingava ela… nóis xingava ela… só tinha uma professora braba tamém que 
tinha uma professora que no Abel aqui ela tinha um arame ela dobrava o arame e 
rumava a mão na gente se a gente num… 

Doc.  Verdade? 
Inf. É… até… até… ela faleceu né? Ivoneide parece… Ijãoneide ( ) um nome… muié 

era má… era num tinha dó de minino custoso não… qu/ela batia memo que ela 
naquela época num tinha esse negoço que batê em criança é… pirigoso… ela 
pegava rumava o porrete na gente ela batia memo… minino com ela estudava… 
ô… largava de mão que muitas veis eu té fui saí da escola por causa dela… brigano 
demais aí falô minha mãe aí minha mãe não vô tirá ocê… aí fui pra otra escola e fui 
mudano de escola igual formiga muda de casa… 

 
Inf. Na minha juventude nóis tinha… eu tinha uma tristeza quando tinha uma festa pro 

bando do… bando do ( ) minha mãe fazia festa pra lá com minha tia… fazia baile 
essas coisa assim… aí nóis ( ) igual formiga daqui pra lá muitas veis eu… apanhei 
muitas quan… pra num í… e minha mãe fazia nóis í… porque nóis… nóis que 
tinha de fazê a festa aí fazia baile… minha mãe… minha mãe…  até morava com 
meu pai ainda… ainda ( ) danei… falava… falava pra ela mãe senhora é casada 
mais ele num tá/qui então bora pra lá aí nóis ia pra festa pra lá… ficava festano… 
mais eu mesmo num festava não qu/era minino né? ficava só oiano os otro 
namorá… fazeno rolo com sotro… jogano pedra nosoto… juntano ( ) no mei do 
escuro nóis rumava água barro pedra tudo quanto á nosoto prosoto saí do mei do 
mato… aí nóis escondia… e atolô uma veis no barro custei saí… o raboco... o 
raboco teve que puxá eu senão eu ficava atolado... 

 
Inf. Já nós já fizemos muitas festa na época... minha mãe... minha mãe tinha largado do 

meu pai... ai ela largou nois começou fazer festa... foi até bão que eu arrumei muita 
namorada né... eu tinha muita namorada fazia muita namorada... essa época... era a 
época que eu arrumava mais namorada... tinha festa né... ai eu fazia mais ( ) pra 
fazer festa lá... fazia baile... fazia festa folia... São João ainda conheço... fui 
religiano mais... fui teno religião... porque na época num tinha religião né 
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Inf. Ai nois fomo em festa de São João... ai nois... muitas vezes nois ia em festa na 
pedreira... ai nois viu até festeiro lá 

 
Inf. A festa da pedreira é de São Sebastião... é uma festa... uma missa que tem lá todo 

ano... primeiro domingo de setembro... ai eu e minha mãe era festera... ai até seu 
pai era festero junto comigo ai depois ele disistiu 

 
 
Doc.  Mais quando cê trabalhava na prefeitura cê… cê já feis é… boca de urna pra/lgum 

candidato… cê já divulgô nome de alguém? 
Inf. Eu já fui até preso uai 
Doc. Porque? 
Inf. Fui duas veis preso já por causa de política 
 
Inf. Ah... decepciona ai vai ino até... ainda mais é porque eu não dô conta de ficá longe 

da política... se eu tivesse ficasse longe da política eu num ia mexe cum política 
mais não... eu falo pra minha muié bate... tem vez que dana comigo por que eu to 
mexeno cum politica... mais eu num dô conta... o fato num vô ficá qu/eu vô ( )  até 
lá dentro da policia quem tivé fazeno rolo 

 
Inf. Pra avalia direitim né por que só agora por enquanto é só ( ) Fernando Henrique 

ainda até melhorá...  
 
Inf. Não... até eu larguei de mexê lá no ( ) por que a gente trabaia im firma... di vez em 

quando trabaia im firma... ai deposita micharia né... ai eu venho depositar dinheiro 
né... não pago nada né... CPS nem nada ( ) aposentar na malandragem aposenta né 
((risos)) 

 
Inf.  Uai essas coisas assim a gente num guarda muito na memória  né? igual guardá falá 

assim que contô uma piada aqui e achô graça demais mais hoje dia de hoje cê vai 
contá piada cê fica até sem graça  

 
Inf. Ah isso aí ( ) um dia eu ía desceno a praça do chafariz eu vô andano quando é fé a 

muié escorrega caí no mei da grama… e eu comecei a ri e a muié começô a mim… 
a mim xingá aí eu saí correno escondi atraís do becão lá fiquei lá queto escondido 
até a muié í embora n/hora que a muié foi embora aí eu desci isso aí o ri… até hoje 
inda tem hora que converso… começo a conversá com sotro assim por conta dessa 
história o povo acha bão e ri tamém… mais que piada assim vô… a de veis em 
quando nos encontro que a gente fais a gente fais rolo demais fais macaquice fais… 
a gente apronta né? a gente fica lembrano o tempo qu/era menino fais rolo com 
sotro tamém ( )  

 
 
INFORMANTE 9 
(9, G3, F, 0) 
 
Inf.: meu pai mudava muito... porque meu pai era bão pra gerentiá uma fazenda... 
Doc.: sei... 
Inf.: então... muita gente propunha até comprá ele... mema coisa de tá comprano um 

boi... que ele era bão pra gerentiá... e eu ((sêqui)) nóis mudava era de carro de boi... 
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entordava o carro... e nóis mudava... no carro de boi... meu pai tinha dois carro... de 
boi... um era dele e o outro do meu avô... esses carro que vivia transano freto... 

 
Inf.: e eu sozinha com os minino... eu ((dorm)) quando vinha chuva eu dormia nos 

alpendre dosôtro  com os minino... hora que o dia começava... às quatro e meia, 
cinco hora, eu chamava os minino e vinha pra cá pro lote... ficá de baxo do pé de 
manga... até eu fazê a casa de novo...  

 
Inf.:  nada... mandô vortá né... vorte... póvortá... mais depois nóis vamo lá... falei... pode 

ir... nóis tamo lá... mai na irmã cês num põe a mão não... meu cabelo ripiô tudo... 
meu côipo ia... parece que ia... fiquei pensano até... não minino... o trem é pirigoso 
viu...?  

 
Inf.: então... a gente pra ingoidá pôico... criá pôico sim Quiexada... a gente tinha que 

cendê um fogo... porquê a onça tem medo de fogo... aí gente cindia um fogo prelas 
fastá... até o dia manhecê... de noite é...  

 
Inf.: morre, caba tudo... é... cabô quele negóço de novena sim... rezá pas aima... sumana 

santa... rezá pa sim... ((pafinticome))... muitas coisa cabô... já pensô... quanto tempo 
dava lagata ni roça... dava... inseto ni roça... as pessoa binzia... hoje num tem isso 
mais... hoje é custa tu... tanto de remédio... e... onde que passa ((ustimiti)) pra gente 
tá fazeno mal até pra nóis...   

 
Inf.: não... cunzinhava só fugão caipira... aqui pru lado da Bagage aqui nóis catava lenha 

aqui... nóis tirava muita madêra aqui... pra fazê barraco... hoje tá tudo... tomado... 
aqui tinha o Asilo... era um triêro pra nóis í lá pru Asilo...  nesse xistia Asilo... nóis 
pegava era o triêro... num tinha rua, num tinha casa, num tinha nada...  

Doc.: ahnram... 
Inf.: graça a Deus eu tô í até hoje...  
 
Inf.: eu ficava incabulada cum aquilo... e tá aí... eu espero que o Lula vença e pode 

arrumá arguma coisa... mais e... e a nossa floresta...? comé que vai ficá com essa 
((ví)) tá dismatano...? porque nessa época dirrubava era de machado... se dirrubava 
um pau hoje... este ano... cê tocava a roça... ocê largava ali... eis brotava e virava 
floresta travez... ali nascia os broto, nascia mais ainda... hoje num... ranca as raiz 
tudo num tem onde brotá, é onde tá faltano a chuva, é onde tá faltano a água...  

Doc.: e num tem as matas né...?  
Inf.: num tem as mata... até os passarim tá passano fome... que caba... cê vê, os passarim 

num tem mais fruta na na floresta preis cumê... eis tá atacano...  
 
Inf.: não, léo... tinha não... ne nessa nóis ((num)) qui... ocê pudia durmi até com a porta 

aberta... não tinha... tinha muita violênca... era lá pras fazenda... acerto sim de de 
terras, acerto de de de coêta... as vez era patrão com us pião...   

 
Inf.: aí ele morreu... falô... na hora que ele morresse num era pá fazê mais... num fisso 

mais... 
Doc.: aí cê num fez mais...?  
Inf.: não... que não... até Santo Antoim é pá fazê ((durante di minuto de véu))... hora 

que’u morrê num pricisa de fazê não... e parei...  
 



Os usos do até na língua falada na cidade de Goiás: funcionalidade e gramaticalização 

SILVA, L. A. (2005) 

25 

 
INFORMANTE 10 
(10, G3, F, 0) 
 
Doc.  Que tem um lugar chamado MalVIna né… 
Inf.  T… tem… feis… feis  até aquela guerra aquela veis… cê lembra né…? 
 
 
Inf.  Por que… eu… eu… quando eu tava com quatro ano eu lembro… quando eu 

comecei a::: ver meus irmão né… minhas irmã que era tudo mulher né… aí eu 
costum…aí quando eu tava com quatro ano que eu fui falá com quatro ano de 
idade…  

Doc.  Quatro anos? 
Inf.  Eu lembro quando… quando eu… quando eu falei… quando eu dava conta eu 

coMECEI a falar eu alembro… 
Inf.:  I::: depois meu fii fala até demais… 
 
Inf.  É… aí… nóis… ( ) pego… meu avô falô VAmo pra Goiás… aí juntô as duas filhas 

viúva… que era minha mãe… minha mãe agora num existe mais… muito 
pobrezinha tadinha… aí nóis vei pra Goiás… no caminho nóis ficamo VINTE E 
CINCO DIAS aqui… nóis saiu primeramente de carro de boi da onde nóis 
morava… foi até Santo Antoim de… do Monte… lá… aí do Santo Antoim de 
Monte nóis foi de carro de boi… dois carro de boi carregano as mudança que… e o 
povo num dava conta de andá que tinha muita criança… tinha meu tii já velhim… 
tinha meu tii baxotim que… ( ) eu tinha… que morreu aqui em casa… aí foi dois 
carro de boi pra carregá o povo e a mudancinha né…?  

 
Inf.  Já tinha colocado as malas dentro da máquina… até Leopoldo de Bu… até 

Leopoldo de Bulhões que nóis vinha de máquina… de trem de ferro… aí foi… cadê 
o tii Bissalão… num achava ele… i aí esparramaram… desceram as pessoas… 
desceram tudo… que a máquina na hora dela saí ela num vai perguntá se tá 
fartando gente né…?  

 
Inf.  Aí nós pegamo otro dia a tarde… pegô o trem de ferro di novo e vei até::: Leopodo 

do Bulhões… lá nóis ficamo treze dia… meu filho… cuzinhando numa 
enchorrada… minha vó fazia uma lata de… cuzinhava na lata de… de querosene… 
quelas latas de dezoito litro né…?  

 
Inf.  Aí…aí pra vim pra Goiânia nóis pegamo um caminhão… meu avô arrumô um frete 

de um caminhão… nóis chegô na até Goiana… aí em Goiânia nóis veim numa 
combi… quebrano… quebrano… até chegô aqui… aí daqui pra fazenda… pressa 
fazenda do meu tii que nóis… ficô lá… uns né… uns ano… aí nóis foi… uns foi de 
a pé… otros foi de a cavalo… todo mundo chorano…  

 
 
Inf. Eu tinha dezesseis… aí eu casei né… e mudei… e vim pra cá… pra onde chama 

Caiapó… onde nóis inda tem tem a terrinha nossa lá… a terrinha nossa eu… ele… 
nóis viveu aqui esses anos… num vendeu lá… agora ele morreu tamém… os 
menino não quis qui vendesse… tá lá… a terrinha lá… até… um diz… como diz… 
a terrinha q/uele tinha tá lá… aí nóis vei pra cá né… aqui foi otra luta… 
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Inf.  Uai… tinha né…? Dimais da conta… que diz que as onça aqui pegava gente 

pegava vaca pegava cavalo pegava tudo né… uma vez até teve um home lá que deu 
umas abroba pra minha avó falô oceis vai lá na roça pegá abroba… aí ela juntô 
aquela mininada pra í pegá abroba… chegando lá… ela entrô no mato lá… coitada 
e diz ela que viu um bicho muito feio lá… e ela saiu correno e falava vambora… 
vambora… porque ali tem um bicho muito feio… a::: mais nóis nem levô abroba 
nada… saiu todo mundo gritano… correndo sabe… num foi lá nunca mais pegá 
essas abroba…que ela… que o home tinha dado 

 
Inf.  Nóis compramo a… o lote i::: feis a casa… pra comprá esse lote aqui eu fiis até 

marroquinha… eu… eu colhi vinte cinco saco de arroiz pra ajudá o Francisco 
comprá o lote… 

 
Inf.   Mais quando chegô aqui ficô tão apertado… a gente passava tanto assim… aperto 

das coi::sa i eu pensava tem que vortá pra roça q/eu num quento ficá aqui… eu num 
posso dexá meus fii assim… passano farta as veis… que ficava pra lá… mais 
quando amanhecia o dia eu pensava num posso tirá meus fii da escola… todos 
estudaram aqui no Dom Abel 

Doc.  Hum hum 
Inf.  E fui… fui… acho que fui até dura de guentá ficá qui sem ele né…? 
 
Inf.  Ele tamém num queria… ele tamém num queria ele falava assim nossa mais qui 

vontade de i embora pra roça… agora até hoje tem vontade… a casinha lá…esses 
dia… ela tava… acho   ( ) sonhô com ele falando assim num dexa a casinha caí não  
aí ele… 

 
Inf. Aí nóis… ele falô assim… NÃO nóis tem que fazê isso é pr/uma semana… óia se 

uma semana dava… só fazê aquele tanto de convite… fizeram os convite… uma 
caixa ainda tem convite aí ainda… fizeram os convite mais esparramá esses 
convite… que trem mais difíci que virô… gente pa toda banda… gente em 
Brasília… gente em Goiânia… falei Divino vamo… vamo repartí só… nóis num dá 
conta de repartí esses convite tudo não… aí os que ele num mandava convite ele 
ligava… 

Doc.  ((risos)) 
Inf. juntô… até que juntô bem gente… que teve ( ) tamém né… cê lembra? 
Doc.  É::: lembro 
 
Inf. Aí::: o moço lá de Goiânia tamém… qu/é… é escritor… mandô até uma carta pra 

ele… mandô um livro… dizeno pra ele do que ele precisá ele ajuda… i::: o… o 
Elias mandô buscá os livro… foi…levô… esses… 

 
 
Inf.  É… e fala assim que Jesus é… é entrô no barco… eu esqueci tudo cumé… eu… eu 

sei ela de cor sô… agora q/eu… eu num tô dano conta… Naquele dia a noite Jesus 
disse aos discipus vamos pra o otro lado do lago… aí esqueci dinovo… AGOra tem 
o Pai Nosso da Blibia q/eu quero decorá ele… cê já leu ele? 

Doc.  Já::: 
Inf. Um pai nosso é purque tá… é… o povo fal/assim… o… o até as figura… ele foi pô 

quarto… foi rezá… o coisinha lá da blibia né…? Entrô prô quarto foi rezá… aí falô 
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assim que Jesus ensinô… desliga aí dexa eu i lá buscá a blibia pra mim mostrá 
pr/ocê… 

 
Inf. Ah::: foi im deus duma veis que o pai dele vinha da roça e caiu um raio pertim dele 

e ele desmaiô sabe…? 
Doc.  O pai dele? 
Inf. É::: e aí ele tomô medo demais… otra veis ele tava até melhorano da… da… da… 

do medo… mais a Euguinha dava AUla pr/um minino lá de Goiânia… ela dava 
aula era um fii dum médico lá sabe…? 

 
Inf.  E bati remédio lá por baxo né…que aqui tá… muito aqui… até encostado lá na… 

eu queria tanto procurá o livro:::… iss/aqui foi vi… ele tem u:::m… esses… esses 
caderno aqui é… é uma novela q/ele tem feito aqui… 

 
Inf.  Aqui… alá aquelas fita lá é assim… que… que o professor dá uma riscadinha 

diferente qu/ele vê que num tá certo… ele co:::rre lá no telefone e liga até pra São 
Paulo 

 
Inf. Aqui em casa é assim mesmo… a Maria do Rui que é essa mulher aqui ( ) ela 

sempre vem cá fi… fica aqui em casa comigo… aí ela fala assim… na casa da tia é 
tão bom… que até a comidinha quentada dela é gostoso… comida de o:::nte… 

 
 
 
 
 
INFORMANTE 11 
(11, G3, M, D) 
 
Inf.:: governador... naquele tempo era Zé Feliciano... que era o prefe... o governador do 

Estado... trazeno o asfalto de Goiâna pra Goiás... então nóis saímo... alembro como 
se fosse hoje... o... aquele ônibu que era... era um ônibu até verde... era expresso 
Guarani... ele num era... era... empresa não, era expresso... expresso Guarani... nóis 
saímo daqui era seis hora da manhã, chegamo lá era onze e meia da manhã... e eu 
tinha tratado cum ele... cum filho de Leonino... ah... que até uma hora nóis tava lá... 
quando foi meio dia nóis incostamo lá na Praça Cívica... pá prucurá ele... ele até 
ficô mei assustado assim... parece que ele pensô sim: áh ele dexô o dinhêra cum eis 
e eis num ia cumpá... num ia cumparecê... e foi o cuntrário... nóis quando deu... deu 
mei dia na... na Praça Cívica... procurano ele... 

 
Inf.:: durmimo lá... ((deu nego)) de Brasília... candango lá quele tempo era candango 

memo... foi quando saiu quela marcha... nói samo candango da aligria... tamo 
trabaiano pá contruí Brasília... é!!!... lembro como se fosse hoje... pois é... aí... 
frentamo essa bocada... de cara... aí pronto... desse ((tip)) desse tamãe... aí nessa 
Brasília vô te contá... infrentei bocada dura lá... aí teve uns... uns cara daquí de 
Goiás também foi daqui mais foi daqui... Brasilene, foi o Arim... João Bilô, depois 
foi Tiburso... foi tudo daqui de Goiás... trabaiá lá... nessa firma...  

Doc.:: Sei... 
Inf.:: e eu já tava lá... até... aí chegamo lá... tinha um... eu num... era muito besta naquele 

tempo... aliáis nunca fui besta assim... que toda vida graças a Deus num tenho 
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istudo... mai sô inteligente... nesse ponto... nunca dei o braço a torcê mai... tamém... 
mancada eu num dô não...  

 
INFORMANTE 12 
(12, G3, M, 0) 
 
Inf.  É… Quando eu foi em trinta e seis… quatro ano eu tinha compretado… na igreja 

de Mossamedes… lá eu fui batizado… naquele tempo num existia a… a… num 
fazia… ninguém fazia preparação… os pais levava as criança na igreja de… de 
reunião… i::: ali batizava e crismava… fazia até consagração… 

 
Inf.  É::: es contaram qu/eu nasci de quatro horas da madrugada… até no meu registro 

tem… o horário q/eu nasci né? 
 
Inf. Aí meu… meu cunhado mudô pra lá e comprô… uma parte… disse qu/era do meu 

pai e ele… é::: de sociedade… i comprô… passô uns dois ano… ele adoeceu… e 
foi piciso vim pra cá… tratá… até eu mais compade Domingo sofreu muito que 
nóis era… ele tava com dezessete ano… i eu com do:::ze… i:::… i nóis tinha muita 
roça… quese cunhado meu prantô bastante e adoeceu… foi piciso nóis… limpá a 
roça dele tamém… passô muito… tempo trabaiano dia e noite…chegava em casa 
dinoite… inda tinha que socá arrois na mão… pa… pa no otro dia tá faci pra minha 
mãe qu/ela era doente né? 

 
Inf.  Aí… aí que dividiu… depois… que meu irmão pegô a escritura desses deis 

arquere… aí dividiu… c/esse tii meu… aí… depois que dividiu… que… que nóis 
comprô… qu/es foi dividi… pois engenhero lá e fizeram a divisa… aí feis uma 
divisa… que na escritura falava… num ponto… reto rumo no nascente… até tal 
ponto traveis… aí quando tava medindo aí o engenhero falô não vai passá muito do 
que cê comprô… falô pro meu tii… vai tê que fazê uma queda aqui… vô fazê uma 
curva… ô então tem que vortá lá atrais e perdê o serviço que já feis… aí meu tii não 
quis perdê… que tava custoso dimais de roçá né…? Fazê a picada 

 
Inf.  Aí… aí eu… foi município de Mossamede… pra terra do irmão meu… aí vendi 

lá… vendi lá… i comprei uma… uma casa aqui… i tem ela até hoje:::… umas 
traminha… mexendo lá… depois a muié adoeceu… tava até bem lá… trabaiano 
morreno… mais tinha fartura e tudo… i… i tinha um gadim bom né? 

 
Inf. Mais já passei pro nome dela… qu/ela ajudô COMPRÁ o terreno… trabaiô muito 

lá tamém… i::: aí… ela ficô c/as menina minha aí… i eu fui lá po… pra 
Mossamêde… quando eu vim… logo ela adoeceu tamém… minha… morava minha 
mãe e minha irmã… e as me… e as menina minha… es morava meu pai morava 
junto… meu pai morreu primero… meu pai morreu nóis morava lá inda… num… 
na fazenda lá de Porméu… aí quando… minha mãe mo… doeceu… es morava lá… 
daí minha muié adoeceu vim pra í… i logo minha mãe morreu… ficô::: as menina 
minha c/essa irmã… duas fia minha ficô q/essa irmã minha… i logo minha irmã 
adoeceu tamém… ficô tratano… aí ela… as menina minha comprô a casa dela… 
ela deu… elas que oiô ela até o fim da vida dela…ajudô… e nisso minha muié 
doece… tava doente… inda ficô:::… ela feis sete cirurgia… tirô um pedaço do 
dedo… inda morava lá na roça… um pedaço do pé…depois tirô a metade do pé… 
depois vei pra/qui… i foi pra Goiana… essas operação tudo fazia em Goiana… 
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depois vei o ortopedista pra í… ela fazia aí né? Daí quando… cortô a perna dela de 
cima assim… no mei da canela aí:::… ela miorô… cicatrizô… i::: ficô boa… 
mais… ela lidava dentro de casa… assim…ela cuzinhava mum dexava ninguém 
trabaiá pra ela 

 
Inf. Era… foi trumbose… o méd… o que feis exame nela… primera cirurgia que feis… 

tirô um dedo dela… esse dedo foi até… no… no Rio de Janero… fazê exame… e 
vei… e disse qu/era dirigido duma cobra que é… com dezenove… tinha ofendido 
ela… então… é… ( ) ela ficô muito ruim… levô mui:::to tempo pra sará… mais 
saro… mais aquele pé… só uma formiga mordê… qu/ela mechia com horta… é só 
pegá uma formiga quema quema naquele pé que inframava… tinha que trazê ela 
pra tratá né?… Daí a úrtima veis que… qu/ele deu infecção… ela num quis vim… 
ficô comprano… eu fiquei comprano remédio qu/ela usô da úrtima veis… dali né… 
aí quando ela resorveu a vim num teve jeito mais… aí levô pra Goiana… operô  e 
foi operano… feis… sete cirurgia seguido… feis as sete… aí que… ela melhorô 
passô uns quatro ano assim… boa… assim ( )… depois deu derrame nela… aí ela 
ficô dois ano na cadera de roda…  

 
Inf.  É::: aí eu fiquei direto… eu trabaiava lá na Magali… aí eu fiquei oito… oito meis 

sozim… mais achava ruim demais… só ieu e o menino lá… de… e ele saía de 
madrugada chegava de noite né? 

Doc.  É 
Inf. Aí encontrei com Geni… nóis… ela tamém tava sozinha… nóis conversô i::: tá até 

hoje… 
 
Inf. Lá::: na… na roça… aí foi piciso de vim aqui… meu irmão vei aqui correno i… 

levô remédio pra ela… mais num tava valeno mais… mais tarde vei otro… i levô::: 
o dotor Brasil lá… pai desse aí… dotor Brasil véi… pai desse dotor Brasil véi… aí 
ele foi lá… falô não tem é que levá ela… que se a criança num nascê… tem que 
operá… aí::: pois ela na cama… na rede lá… nóis troxe… até no… no certo 
ponto… no Caxambu… aí Bastião Arrais troxe nóis até/qui. 

 
Inf.  Sempre::: na… nessas festa q/eu ia… im dei deu novim era as moça… as muié… 

tudo já mim arrastava lá::: pr/os ( ) i::: pra dança… i::: eu gostava muito de sentá 
junto com quem tava tocano… pra mim ajudá cantá… i esa… garrava tirá eu de 
lá… fazia até que mim ensinô a dançá 

 
Inf.  Dançava… dançava bastante 
Inf.  Dançava até manhecer… a festa era até manhecer 
Inf.  Tinha dia qu/agente dançava até chamá pra almoçá depois 
 
 
Inf.  É… nasci né? E batizei na… na igreja católica… acho que vai até morrê se Deus 

quisé ((risos)) na igreja católica 
 
Inf.  Minha letra é muito ruim por isso…i minha escrita é muito ruim… farta letra… otra 

hora passa… por isso que menina andô… até colocano otras palavras qui… nesse 
qui… né? Diferente… 
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Inf.  Que a gente lá pra roça distraí com siviço… tem as criação… toda coisa pra gente 
oiá… e aqui:::…é… tá com quinze ano que moro aqui… inda num acostumei… dá 
o tempo prantá… fico doido vontade de prantá… e nunca vortei pra roça que nunca 
dei conta de comprá mais… terreno 

Doc.  Hum hum 
Inf.  I eu vô falá esse qui pr/ocê… ovi… 
Doc.  Tá Bom 
Inf.  I::: esse até fala muito no Dom Tomáis… ele é… foi feito pra ele 
 
 
Inf.  Dom Egênio é muito forte… de muita sabedoria… foi chamado por Jesus… filho 

da Virge Maria… aqui na nossa cidade ele é o nosso guia… vai guiá os nossos 
passo… abençoá as nossas fámia… vai guiá nóis na estrada… até a úrtima 
moradia… sua presença aqui pra nóis nos trais muita alegria 

 
Inf.  I::: aqui num tinha… cê num via asfarto nenhum… ia até Goiana sem vê no chão… 

estrada de chão… lá de Goiana até Campina que tinha… que foi o primero asfarto 
qu/eu vi… foi ali… 

 


