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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga Representações discursivas (Rd)  em narrativas contadas no Corpus 

que compõe o livro “A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil” (SOUZA, 

MENDES E FONSECA, 2011).  No livro, são transcritos seis inquéritos de fala em eventos 

reais de comunicação entre um entrevistador e moradores das comunidades Pêga, Engenho 

Novo e Arrojado, todas situadas na cidade de Portalegre/RN. A perspectiva teórica que 

adotamos advém dos pressupostos da Linguística do Texto, com foco na Análise Textual dos 

Discursos (ATD). No campo da Análise Textual dos Discursos, recorremos a Adam (2011), 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi et al. (2010), e Rodrigues et al. (2012). 

Com base nessa abordagem, observamos que o nível textual está situado no nível discursivo e 

que os significados de toda manifestação textual acontecem co(n)textualmente. A categoria 

textual que trabalhamos está localizada no nível semântico do texto proposto por Adam 

(2011). Para a discussão das representações discursivas e de suas categorias de análise, 

recorremos aos estudos de Grize (1996), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi 

(2001), Queiroz (2013), dentre outros que pesquisam questões linguísticas, textuais e 

discursivas em enunciados concretos. As representações discursivas são construídas por meio 

das categorias semânticas da referenciação, da predicação, da aspectualização, da localização 

espacial e temporal e da relação, compreendendo a relação semântico-gramatical, através dos 

elementos linguístico-discursivos que viabilizam a construção de sentido do texto. Nossos 

resultados mostram a construção de onze representações discursivas que desvelam como esses 

sujeitos viveram no passado, enfrentando inúmeras adversidades. Atentamos que em todas as 

narrativas analisadas foi interpretada a Rd de sujeitos religiosos que se declaram cristãos 

católicos, mas, recorrendo ao sincretismo religioso, percebemos traços de religiões 

afrodescendentes. Concluímos que acontecimentos importantes da história influenciaram a 

vida dos remanescentes quilombolas, como, por exemplo, a segunda guerra mundial que lhes 

trouxe o terror, pois nesse período, mesmo com poucas informações do que se passava no 

mundo, os homens da comunidade eram convocados para o Exército Brasileiro. Por fim, as 

interpretações também apontam para pessoas que ainda têm a agricultura, a caça e a criação 

de aves como forma de complementação alimentar das famílias. 

 

Palavras-chave: Análise Textual Discursiva. Representações discursivas. Remanescentes 

quilombolas.  Narrativas contadas. Texto falado interativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation investigates the Discursive Representations (DR), on narratives told in the 

Corpus that compose the book “The speech of quilombo remnants from Portalegre of Brazil” 

(SOUZA, MENDES E FONSECA, 2011). In the book, six speech reports in real events of 

communication between an interviewer and residents from the communities of Pêga, Engenho 

Novo and Arrojado, all situated in the city of Portalegre/RN. The theoretical perspective we 

adopted follows the assumptions of Text Linguistics, with focus on Textual Discourse 

Analysis (TDA). In Textual Discourse Analysis field, we relied on Adam (2011), Rodrigues, 

Passegi and Silva Neto (2010), Passegi et al. (2010), Rodrigues et al. (2012). Based on that 

approach, we observed that the textual level is situated in the discourse level and the 

meanings of every textual manifestation happens co(n)textually. The text category we work is 

localized in the semantic level of the text proposed by Adam, on his schema 04. For the 

discussion of discursive representations and its analysis categories, we fell back on the studies 

of Grize (1996), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi (2001), Queiroz (2013), 

among others who research linguistic, textual and discursive issues on concrete utterances. 

The discursive representations are constructed by the semantic categories of referentiation, 

predication, aspectualization, spatial and temporal locations and relation, comprehending the 

semantic-grammatical relation, through linguistic-discursive elements which enable the 

construction of meaning of the text. Our results show the construction of eleven discursive 

representations that exhibit how these subjects lived in the past, facing several adversities. We 

point out that in all narratives analyzed it was interpreted the DR of religious subjects who 

claim to be catholic Christians, however, appealing to religious syncretism, we can see 

African religion traits. We conclude that important events of the history influenced the life of 

quilombo remnants, like, for instance, the Second World War that brought the terror, because 

in this period, even with little information of what was happening in the world, the men of the 

community were convoked to Brazilian Army. Finally, the interpretations also point to people 

who still have agriculture, hunting and poultry farming as a way of feeding of the families. 

 

Keywords: Textual Discursive Analysis. Discursive self-Representation. Quilombo remnants. 

Narratives told. Interactive spoken text. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos da Linguística Textual (LT) têm como objeto de pesquisa o texto como 

uma unidade maior que a frase para análise dos sentidos construídos na comunicação entre os 

sujeitos, uma vez que apresentam o texto como entidade superior e complexa, que só se 

realiza na sua totalidade através da interação. As pesquisas em LT revelam que, a partir da 

interação, os sentidos são (re)construídos em um processo dialógico entre locutor e alocutário. 

Também, nesta perspectiva, as pesquisas recentes apresentam uma necessidade de delimitar, 

ou identificar, os limites e convergências entre o texto e o discurso.  

A perspectiva teórica que adotamos advém dos pressupostos da Linguística Textual, 

com foco na Análise Textual dos Discursos (ATD). No campo da Análise Textual dos 

Discursos, recorremos a Adam (2011), que tem a sua metodologia de análise desenvolvida em 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Rodrigues et al. (2012) e Ramos (2011). Com base 

nessa abordagem, observamos que o nível textual está situado no nível discursivo e que os 

significados de toda manifestação textual acontecem co(n)textualmente. A categoria textual 

que trabalhamos está localizada no nível semântico do texto proposto por Adam (2011). Para 

a discussão das representações discursivas e de suas categorias de análise, recorremos aos 

estudos de Grize (1996), Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010), Passeggi (2001), Queiroz 

(2013), dentre outros que pesquisam questões linguísticas, textuais e discursivas em 

enunciados concretos.  

A categoria textual de análise com a qual trabalhamos está localizada no nível 

semântico com a noção de Representação discursiva (Rd), proposta por Adam (2011). Para o 

autor, todo locutor, em um determinado discurso – oral ou escrito – constrói uma Rd, ou seja, 

imagens de si, do alocutário e do tema tratado. 

O autor delimita seu objeto de pesquisa nos estudos da narrativa, tendo como um dos 

principais trabalhos a obra Le récit
1
 (ADAM, 1984). Além de análises literárias, nesses 

estudos sobre a narrativa, o autor também se dedicou em pesquisar sobre a sequência 

narrativa. Em seguida, temos Adam (1985) com o artigo Quels types de textes?
2
, em que 

analisa as características que fazem o leitor identificar um texto como narrativo, 

argumentativo e descritivo. 

                                                           
1
 Título em Português, tradução livre: A história. 

2
 Título em Português, tradução livre: Que tipos de textos? 
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Com a obra A linguística textual: uma introdução à análise textual dos discursos
3
, 

Adam (2011) estuda a perspectiva teórica e metodológica da Análise Textual dos Discursos 

(ATD), relacionando o texto e o discurso.  

A partir do texto de Adam (2011), o grupo de pesquisa da ATD na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), coordenado por Maria das Graças S. Rodrigues, 

João Gomes da Silva Neto e Luis Passeggi, desenvolveu, entre os anos de 2013 e 2016, cerca 

de seis trabalhos de dissertações e treze teses com foco nas categorias de responsabilidade 

enunciativa, planos de textos, orientações argumentativas e representações discursivas. 

Dentre os estudos sobre a responsabilidade enunciativa, a tese de Bernardino (2015) 

tem como objeto de pesquisa artigos científicos de pesquisadores iniciantes. Em sua 

investigação, a autora tem o propósito de contribuir para o ensino de produção textual na 

graduação. Entre as suas conclusões, observamos que este pesquisador iniciante usa a voz do 

outro frequentemente, expressando de forma reduzida o seu PdV, ou seja, sem um 

significativo diálogo entre o produtor do texto e o teórico em questão.  

Na pesquisa de Santos (2016), temos uma dissertação sobre os marcadores de 

responsabilidade enunciativa em redações de vestibulares do ano de 2013. Os resultados 

mostram que, em decorrência ao gênero solicitado, os candidatos assumem a responsabilidade 

enunciativa, usando a voz do outro apenas como argumento de autoridade. 

Dentes as pesquisas sobre os planos de textos, é possível encontrarmos a dissertação 

de Silva J (2016), que estuda o plano de texto no gênero sentença judicial. As conclusões do 

autor evidenciam que a sentença juducial apresenta várias potencialidades genéricas que as 

atravessam em seus níveis textuais e transtextuais, estabelecendo um diálogo intergenérico, 

sendo uma prática normativa instituída cognitiva e socialmente. A pesquisa mostra que a 

sentença judicial pode conter variações no seu plano de texto, mas ainda permanecem 

elementos cristalizados com uma tradicionalidade funcional. 

Dentre os estudos sobre as orientações argumentativas, a tese de Oliveira (2016) 

investiga a responsabilidade enunciativa em inquéritos policiais, concluindo que as marcas 

linguísticas da responsabilidade enunciativa incidem sobre a orientação argumentativa dos 

enunciados, e que a orientação argumentativa em documentos de inquérito policial pode 

contribuir para incriminar ou absolver o acusado. 

O trabalho de Silva A (2015) investiga o discurso argumentativo em sentenças 

judiciais, concluindo que o discurso argumentativo é constituído por diferentes e variadas 

                                                           
3
 Título da obra original: “Linguistique textuelle: introduction à l’analyse textuelle des discours”. 

 



15 
  

marcas linguísticas e configurações argumentativas que fundamentam a decisão final 

julgadora do mérito. 

Dentre os estudos realizados sobre as representações discursivas, podemos destacar 

Queiroz (2013), que estuda como se constroem as Representações discursivas do locutor e dos 

alocutários no discurso político de renúncia de Antônio Carlos Magalhães (ACM). A autora 

conclui que a construção das representações discursivas de ACM em relação a si mesmo e de 

seus alocutários ocorre por meio das categorias semânticas da referenciação, da predicação, 

da modificação, da localização espacial e temporal, da conexão e da comparação, 

estabelecendo a relação semântico-gramatical por meio dos elementos linguístico-discursivos 

que nos viabilizam a construção de sentido do texto, no qual a autora mostra a Rd de si de 

ACM como vítima; político; sigla; nordestino; presidente do senado; senador confiante; 

condenado.   

Entre as pesquisas realizadas, a tese de doutorado de Aquino (2015), que investiga a 

representação discursiva de Lula nas capas das revistas Veja e Época. A tese conclui, a partir 

dos componentes verbovisuais que compõem o gênero capa de revista, que a Época e a Veja 

constroem diversas Rd de Lula, tais como: candidato, candidato eleito, presidente, presidente 

eleito, presidente reeleito, governante e membro de partido político, político, petista/sigla do 

PT, aliado de governos internacionais, cúmplice e participante em escândalos de corrupção, 

amigo, irmão, primo, sobrinho, pai, parente e homem; além de outras Rd que são visíveis 

pelos modificadores dos referentes e os processos realizados sobre o objeto de discurso Lula. 

Desse modo, diante o cenário de pesquisas nesta perspectiva teórica, especificamente 

na noção de representação discursiva, é possível compreendermos que a nossa dissertação 

vem a contribuir com os estudos da ATD, uma vez que, em nossas buscas, não encontramos 

trabalhos que tenham como objeto de pesquisa o texto falado interativo, especificamente, em 

falas de remanescentes quilombolas. Assim, a nossa dissertação busca apresentar estudos por 

meio desse objeto de pesquisa, investigando a respeito das particularidades desse tipo de 

texto, contribuindo para a área de estudos do texto e situando perspectivas para trabalhos 

futuros. 

Nesse sentido, escolhemos como corpus cinco narrativas contidas na publicação em e-

book A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil, organizado por Souza, 

Mendes e Fonseca (2011), no qual são transcritos seis (06) inquéritos
4
 de fala em eventos 

reais de comunicação entre um entrevistador e moradores das comunidades quilombolas do 

Pêga, Engenho Novo e Arrojado, todas situadas na cidade de Portalegre/RN. O E-book é o 

                                                           
4
 Chamamos assim pelo fato de os autores assim os nomearem. 
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resultado de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários de Pau 

dos Ferros (NELLP), do Departamento de Letras, do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa 

de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN).  

A nossa pesquisa parte da questão seguinte: que representações discursivas os 

remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil constroem em narrativas contadas? Para 

responder a esta pergunta, temos como objetivo geral: investigar as representações discursivas 

nas narrativas contadas pelos remanescentes quilombolas de Portalegre/RN. Desse modo, para 

responder à questão geral de pesquisa, temos as seguintes questões específicas:  

1) Como os remanescentes quilombolas constroem as Representações Discursivas em 

narrativas? 

2) Que categorias semânticas constroem a Representação dos remanescentes 

quilombolas? 

3) De que forma a relação semântico-gramatical dos elementos linguístico-discursivos 

viabiliza a construção das Representações discursivas dos remanescentes quilombolas? 

Assim, com a finalidade de respondermos a essas questões, temos, especificamente, a 

intenção de:  

i) Analisar como se dá a representação discursiva dos remanescentes quilombolas em 

narrativas contadas;  

ii) Identificar as categorias semânticas presentes nas representações discursivas dos 

remanescentes quilombolas;  

iii) Analisar a relação semântico-gramatical dos elementos linguístico-discursivos em 

narrativas contadas pelos remanescentes quilombolas. 

Dessa forma, como procedimento metodológico, selecionamos cinco narrativas para 

nossas análises, tendo como critério as que abordavam histórias sobrenaturais, uma vez que 

esta temática é a mais recorrente entre as narrativas contadas por esses sujeitos. Nesse sentido, 

em nossas análises, apresentamos excertos em quadros e, logo após, fazemos a análise 

descritiva e interpretativa acerca das representações discursivas dos sujeitos, por meio dos 

elementos semântico-gramaticais que contribuem para a construção das Rd dos remanescentes 

quilombolas. As análises são realizadas por meio das categorias semânticas da referenciação, 

da predicação, da aspectuaçização e da localização espacial e temporal (RODRIGUES, 

PASSEGGI e SILVA NETO, 2010). 

A dissertação está dividida em cinco partes, distribuídas em quatro capítulos. Na 

introdução, apresentamos uma discussão inicial acerca do conteúdo teórico do trabalho, 
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indicamos os objetivos, o corpus que analisamos e realizamos um levantamento de alguns 

estudos realizados na área da ATD. No referencial teórico, situamos os estudos da Linguística 

Textual dando foco a sua tragétória os conceitos de textos apresentados durante pesquisas 

realizadas nessa disciplina; abordamos os conceitos sobre a análise textual dos discursos; as 

representações discursivas; a estrutura composicional do texto; alguns conceitos de narrativas 

e narrativas encaixadas e as categorias que usamos no decorrer de nossas análises. Na 

metodologia, contextualizamos nossa pesquisa, apresentamos o objeto de pesquisa, o corpus e 

os procedimentos usados na coleta dos dados. Na análise dos dados, interpretamos as Rd dos 

remanescentes quilombolas por meio de excertos do corpus. Por fim, elaboramos a conclusão 

em que retomamos os objetivos e apresentamos nossos resultados e conclusão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresentamos o percurso teórico da nossa pesquisa. Começamos 

situando os estudos da Linguística Textual (LT), com base em Marcuschi (2012), Koch e 

Travaglia (1990), Koch (2004; 2008), Bentes (2008), Antunes (2010), Cavalcante (2012), 

entre outros. Em seguida, discutimos sobre a Análise Textual dos Discursos (ATD), com 

base, sobretudo, em Adam (2011), entre outros e, por fim, o estudo sobre a Representação 

discursiva (Rd), que é o foco de nossas análises.  

 

2.1 LINGUÍSTICA TEXTUAL 

 

A Linguística Textual (LT) surgiu na década de 60 do século XX. Segundo Koch 

(2006), seu início foi na Europa, principalmente em países como Alemanha e Holanda. Nesse 

momento, ocorria uma crise teórica nos estudos sobre a linguagem, uma vez que o 

estruturalismo perdia força, e percebia-se a impossibilidade de estudar a língua tendo como 

objeto de pesquisa apenas a frase. Os estudos relacionados à morfologia, à fonologia e à 

sintaxe frasal não constituíam mais um estudo satisfatório da linguagem e, sim, restringiam-se 

apenas à língua escrita. 

A Linguística Textual passou por três fases que foram: a análise transfrástica, a 

gramática do texto e a teoria do texto. Sobre estes três momentos, Marcuschi (2012, p.12) os 

expõe da seguinte maneira: 

 

 
Três grandes momentos podem ser observados na sua evolução: inicialmente 

atém-se aos estudos das relações interfrasais; num segundo momento, surge 

a gramática textual, demonstrando que o falante é dotado de uma 

competência linguística que lhe permite conhecer e produzir textos 

coerentes; no terceiro momento surge a linguística do texto, propriamente 

dita, preocupando-se com fatores de produção, recepção e intercepção de 

textos. 

 

 

Assim, de acordo com o autor, no primeiro momento, há uma quebra do sistema 

estruturalista da época, com a transição da frase como objeto de estudo para um conjunto de 

sequências maiores de frases que trouxe para os estudos da linguagem a preocupação de ir 

além da estrutura. Desse modo, a LT saiu dos estudos que tinham apenas a frases como 

corpus para os estudos da língua, começando a ampliar a visão do seu objeto de estudo, no 
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qual não mais observava apenas os aspectos gramaticais, mas, sim, alguns aspectos como 

múltiplos referenciamentos e, também, não mais em frases, mas contidos nos textos. 

Nesse período, segundo Bentes (2008, p. 248), a pesquisa privilegiava “a 

pronominalização, a seleção dos artigos (definido e indefinido), a concordância dos tempos 

verbais, a relação tópico-comentário e outros”, ou seja, deixavam-se os estudos gramaticais 

estruturalistas e seguia-se para a compreensão dos sentidos por meio dos fenômenos 

linguísticos citados pela autora. 

Bentes (2008, p. 240) aponta os conceitos de texto que prevaleciam nesse período:  

 

 
Um dos principais conceitos de textos era o de Harveg (1968), afirmando 

que um texto era ‘uma sequência pronominal ininterrupta’ e que uma de suas 

principais características era o fenômeno do múltiplo referenciamento. Um 

outro conceito de texto importante era o de Isenbeg (1970): um texto era 

definido como uma ‘sequência coerente de enunciados’. 

 

 

Podemos observar, com a autora, os conceitos de texto que, para a época, eram 

inovadores nos estudos da linguagem. Nesse momento, começam a ser levados em conta 

outros aspectos que rompiam com o estruturalismo. Nesse primeiro período, ocorreu uma 

nova visão nos estudos sobre análise em língua natural, uma vez que, no período 

estruturalista, eram analisadas apenas frases na perspectiva da gramática. Com os estudos da 

Linguística Textual, essas análises referentes aos estudos da linguagem saíam do domínio 

morfossintático para uma investigação além da frase, ou seja, o texto. No entanto, limitavam-

se, ainda, apenas a analisar enunciados, tendo como principal foco as características das 

múltiplas formas de referenciamento.  

Com a construção das gramáticas textuais, ocorreu uma tentativa de afirmar que era 

possível estudar o texto por meio de uma série de regras, uma vez que a LT ainda situava as 

suas investigações às ideias estruturalistas, já que a visão sobre o texto limitava-se a análises 

transfrásticas, ou seja, observavam-se apenas os aspectos sintáticos entre as frases, por 

exemplo, conjunções, bem como aspectos semânticos, mas sem levar em consideração os 

contextos em que estes sentidos estavam inseridos. 

Nesse sentido, as gramáticas textuais apresentaram uma perspectiva de olhar para o 

texto de uma forma semelhante ao que as gramáticas tradicionais fazem com a língua, 

abordando sobre uma visão sistematizadora, que continha várias regras, por meio das quais 

poderíamos entender os textos. Dessa forma, acreditava-se que o texto poderia ser como um 

produto limitado, estável, sem considerar a construção do sentido através dos aspectos da 
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textualidade, ou seja, os estudos ainda não levavam em conta a complexidade que existe na 

construção dos sentidos do texto, isso porque os estudiosos da área tinham uma visão de 

língua relacionada à sua estabilidade.  

Ainda de acordo com Bentes (2008), nessas duas fases, o texto era visto com um 

produto pronto e acabado. Nesse sentido, existiam os conceitos de texto e não texto, uma vez 

que o texto se constituía enquanto sequências linguísticas coerentes, e o não texto aquelas 

sequências linguísticas incoerentes.  

Nesses dois momentos da Linguística Textual, Stammerjohann (1975 apud BENTES, 

2008, p. 253) aponta que o conceito de texto que a representaria bem o seguinte: 

 

 
O termo texto abrange tanto textos orais, como textos escritos que tenham 

como extensão mínima dois signos linguísticos, um dos quais, porém, pode 

ser suprido pela situação, no caso de textos de uma palavra, como 

‘Socorro!’, sendo ainda uma extensão máxima indeterminada. 

 

 

No conceito expresso pelo autor, apesar do considerável avanço em relação ao 

anterior, Bentes (2001) considera que esta visão privilegia os aspectos material e formal do 

texto, por exemplo, sua extensão, e de que forma ele está constituído, ou seja, não observamos 

uma preocupação com os aspectos da textualidade da produção textual, mas sim o texto como 

um produto acabado, digno de avaliação como texto ou não texto. 

A teoria do texto passou a ver o texto como corpus de estudo, levando em conta as 

condições de produção, interpretação e de circulação. Nesse sentido, 

 Heinemann (1982 apud KOCH 2004, p. 14) afirma que, na terceira fase da 

Linguística Textual, 

 

 
os textos deixam de ser vistos como produtos acabados, que devem ser 

analisados sintática ou semanticamente, passando a ser considerados 

elementos constitutivos de uma atividade complexa, como instrumento de 

realização de intenções comunicativas e sociais do falante. 

 

 

Na compreensão do autor, o texto, como unidade de estudo, passa a ser visto de forma 

mais complexa, porque sua visão sobre ele não era mais apenas sintática e estrutural, mas, 

sim, com o foco na construção do sentido, levando em conta muitos fatores para a sua 

compreensão. A partir desse momento, todos os aspectos do texto passam a ser estudados pela 

Linguística Textual, considerando os fatores pragmáticos, cognitivos, situacionais, entre 

outros. 
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Na visão de Koch (2004, p. 22), os estudos sobre o texto precisam: 

 

 
[...] desenvolver modelos procedurais de descrição textual, capazes de dar 

conta dos processos cognitivos que permitem a interação dos diversos 

sistemas de conhecimentos dos parceiros da comunicação na descoberta de 

procedimentos para a sua atualização e tratamento no quadro das motivações 

e estratégias da produção e compreensão de textos.  

 

 

Com esta citação, podemos observar que a Linguística Textual se constitui em um 

processo capaz de realizar descrições sobre as propriedades que compõem um texto, 

permitindo, desse modo, que os parceiros da comunicação consigam se entender mutuamente.  

Dessa forma, Antunes (2010, p. 31, grifos da autora) disserta sobre a relevância do 

texto em relação aos parceiros da comunicação. De acordo com a autora: 

 

 
O texto, como expressão verbal de uma atividade social de comunicação, 

envolve, sempre, um parceiro, um interlocutor. Não, simplesmente, pelo fato 

de que temos uma companhia quando falamos e, assim, não o fazemos 

sozinhos. Mas, sobretudo, pelo fato de que construímos nossa expressão 

verbal com o outro, em parceria, a dois; de maneira que o texto vai tendo um 

fluxo conforme acontece a interação entre os atores da ação de linguagem. 

 

 

Assim, percebemos que o texto é construído com o objetivo de transmitir uma 

mensagem para um alocutário. Nesse sentido, em qualquer diálogo que seja, estamos, a todo 

momento, construindo infinidades de textos em interação com o outro, este é fundamental 

para que ocorra o processo interativo da linguagem. 

Seguindo esta perspectiva, Koch (2008, p. 27, grifos da autora) aponta a seguinte 

reflexão sobre o conceito de texto na teoria do texto para a Linguística Textual, e também 

qual seria o objetivo da disciplina: 

 

 
Proponho que se veja a Linguística do Texto, mesmo que provisório e 

genericamente, como um estudo das operações linguísticas e cognitivas 

reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e 

recepção de textos escritos e orais. Seu tema abrange a coesão superficial ao 

nível dos constituintes linguísticos, a coesão conceitual ao nível semântico e 

cognitivo e o sistema de pressuposições e implicações a nível pragmático da 

produção do sentido no plano das ações e intenções. Em suma, a Linguística 

Textual trata o texto como um ato de comunicação unificada num complexo 

universo de ações humanas. Por um lado deve preservar a organização 

linear, que é o tratamento estritamente linguístico abordado no aspecto da 

coesão e, por outro lado, deve considerar a organização reticulada ou 
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tentacular, não linear, portanto, dos níveis de sentido e intenções que 

realizam a coerência no aspecto semântico e funções pragmáticas.  

 

 

Com a reflexão da autora, observamos como os estudos do texto se tornaram 

abrangentes e complexos, dando uma relevante importância à Linguística Textual para os 

estudos relacionados à linguagem, pois os seus objetivos começaram a levar em consideração 

o texto com vários fatores que contribuem para a sua construção. A autora afirma que o texto 

é um complexo universo de ações humanas, uma vez que o ato comunicativo está 

extremamente ligado ao contexto sociocultural dos falantes no momento da enunciação 

(KOCH, 2008). 

No que se refere à função dos textos no processo comunicativo, segundo Marcuschi 

(2008, p. 88), “o texto é a unidade máxima de funcionamento da língua”, ou seja, o texto é o 

que faz com que a língua possa se efetivar para que possamos interagir enquanto usuários de 

uma determinada língua. Dessa forma, não importa a extensão do texto, pois palavras como 

“Socorro”, “Silêncio”, “Pare” e etc., desde que empregadas em um contexto adequado, no 

qual ocorra a comunicação, são consideradas textos. Assim, o que faz com que um texto seja 

um texto, de acordo com Cavalcante (2012), é um conjunto de fatores linguísticos, cognitivos, 

interacionais e socioculturais que podem ser acionados pelos escritores ou falantes para cada 

situação de interação. 

Todas essas relações microtextuais entre locutor e interlocutor são na perspectiva de 

construírem uma situação discursiva pertinente ao sucesso de uma interação. Essas relações 

linguísticas que tem como base a LT seguem para um campo macrotextual de relações 

interdiscursivas. É nessa base textual que a ATD surge, focando sua abordagem metodológica 

na Análise do Discurso (AD).  

O conceito de texto que adotamos para este trabalho segue a concepção sociocognitiva 

interacionista, uma vez que segundo Koch (2008, p.19, grifos da autora), nestes estudos do 

texto, “os sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado 

o próprio lugar da interação e os interlocutores, sujeitos ativos, dialogicamente, nele se 

constroem e por ele são construídos”, ou seja, a construção dos sentidos ocorre a partir da 

interação de sujeitos sociocognivamente situados que, no uso da linguagem, são capazes de 

trocar ou ativar vários tipos de conhecimentos acumulados, adquiridos em outras interações, 

com outros alocutários. Assim, entendemos o texto enquanto um fenômeno 

sociointeracionista em seu viés co(n)textual, que são estas relações que discutimos na seção 

2.2, tendo como foco os conceitos da Análise Textual dos Discursos (ATD). 
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2.2 ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS (ATD) 

 

A ATD, segundo Passeggi et al. (2010, p. 262), é um campo teórico-metodológico que 

articula a Linguística Textual (LT) e a Análise do Discurso (AD). De acordo com Adam 

(2011, p. 23), a gênese da ATD está na LT e com a perspectiva teórico-metodológica na 

Análise do discurso (AD) que, assim, constitui-se “uma teoria de produção co(n)textual de 

sentido que deve fundar-se na análise de textos concretos”, ou seja, a LT e a AD se 

complementam, sendo a LT com o conteúdo linguístico, organizado pelos gêneros textuais, e 

a AD com a perspectiva teórico-metodológica que, por meio desta, o analista se apropria e 

realiza as interpretações. 

Adam (2010, p. 07), com o objetivo de apresentar alguns dos primeiros trabalhos que 

trouxeram uma abordagem sobre o texto e o discurso, afirma: 

 

 
penso no último capítulo, que, das modestas vinte páginas de ‘A estruturação 

do texto’ (RIEGEL; PELLAT; RIOUL, 1994, p. 603-623), na edição de 

1994, passa, na última edição, a quarenta e sete páginas e tem o título 

significativamente modificado: ‘Texto e discurso’ (RIEGEL; PELLAT; 

RIOUL, 2009, p. 1017-1064). Penso também no último capítulo do manual 

de introdução à linguística de Olivier Soutet: Linguistique (SOUTET, 1995; 

2005, p.323-346). Lembro, por fim, um outro exemplo de manual que 

consolida o paradigma – os Éléments de linguistique pour le texte littéraire 

(Bordas, 1986), de Dominique Maingueneau.  As edições seguintes (1990, 

1993), até a quarta edição do que se tornou Linguistique pour le texte 

littéraire (Nathan, 2003), são marcadas pelo acréscimo de um longo capítulo 

7: ‘A coerência do texto’ (páginas 175-224), seção novamente desenvolvida 

no recente Manuel de linguistique pour les textes littéraires (A. Colin, 2010, 

capítulos 11 e 12, páginas 220-298).  Esses dois exemplos põem em relação 

as questões de textualidade e o discurso (explicitamente no título do capítulo 

da Grammaire méthodique, implicitamente na escolha do termo ‘coerência’ 

em Maingueneau). Poderíamos citar ainda o livro de Marie-Anne Paveau e 

Georges-Elia Sarfati: Les grandes théories de la linguistique que situa a LT, 

e em particular meus trabalhos, entre as ‘linguísticas discursivas’ 

(PAVEAU; SARFATI,  2003, p. 184-194). 

 

 

A partir desse panorama teórico, é possível situarmos quando os estudiosos do texto e 

do discurso começaram a perceber a necessidade de pesquisar as relações entre essas duas 

áreas, com o objetivo de compreender as construções de sentidos advindas da materialidade 

linguística ao conteúdo discursivo. 

Ainda sobre o surgimento da ATD, Queiroz (2013) afirma que: 

 

 



24 
  

A ATD é uma área de perspectiva teórica, metodológica, descritiva e 

interpretativista que concebe ‘o texto e o discurso em novas categorias’ que 

se complementam e são condicionadas mutuamente. Assim sendo, podemos 

interpretar que a ATD tem a sua origem na LT, mas que a sua perspectiva 

teórico-metodológica se enquadra na área da Análise do Discurso. 

 

 

Com a autora, entendemos que a ATD tem a sua base na LT, buscando os seus 

conceitos de texto enquanto interação, associados aos estudos da textualidade, sequências, 

enunciado, entre outros, mas com uma perspectiva metodológica situada na AD. Nesse 

sentido, as análises em ATD buscam os sentidos discursivos dos textos por meio dos 

conceitos já estabelecidos pela AD, ou seja, os sentidos são construídos pelo cotexto e pelo 

contexto. 

Em suma, Adam (2011, p. 63-64) afirma que a ATD tem como objetivo: 

 

 
teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito 

da unidade de grande complexidade que constitui um texto concerne tanto à 

descrição e à definição das diferentes unidades com às operações, em todos 

os níveis de complexidade, que são realizadas sobre os enunciados. 

 

 

Na colocação do autor, entendemos que a ATD, por meio da descrição das unidades e 

o encadeamento dos enunciados, forma um determinado discurso em um determinado 

contexto sociocultural, ou seja, é uma cooperação contínua dos aspectos textuais e dos 

discursivos, buscando um objetivo específico na interação entre os sujeitos. 

É nesta concepção que Herrero Cecilia (2006, p. 151) anuncia que, 

 

 
El texto es al mismo tiempo resultado de la actividad discursiva 

(enunciación) de un sujeito que se dirige a un interlocutor en una situación 

de comunicación determinada, y una unidad semántica de comunicación 

organizada en torno a un tema (encadenamiento de proposiciones integradas 

en secuencias dentro de un esquema composicional que confiere unidad al 

conjunto). 

 

 

Nesta rede de informações sobre o texto e o discurso, entendemos como os dois se 

completam, uma vez que não é possível a existência de um sem o outro, ou seja, do texto 

emana o discurso, e esse discurso leva em conta o produtor, a formação discursiva, o lugar e o 

tempo em que se pronuncia/escreve este discurso, como também os objetivos deste locutor no 

momento que o constrói. No mesmo sentido, não há discurso se não estiver inserido em um 
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texto, com todas as escolhas linguísticas feitas por este locutor para, assim, alcançar o 

objetivo pretendido. 

Apesar de ter se originado a partir desses dois campos de estudos, a ATD se distancia 

deles, pois, na verdade, a proposta da ATD é contribuir com uma nova perspectiva teórica de 

compreensão dos sentidos no texto, com foco nas semelhanças e divergências entre texto e 

discurso. Nesse sentido, Guimarães (2009, p. 126, grifos do autor), quando conceitua a 

relação entre o texto e o discurso, mostra suas relações, mas também suas especificidades, 

uma vez que afirma: 

 

 
Considera-se o texto uma produção formal resultante de escolhas e 

articulações feitas pelo locutor do texto – este amparado pelos recursos do 

sistema linguísticos. O discurso não é outra coisa senão esse mesmo texto, 

que, no entanto, se discursivisa na medida em que o seu analisador busca 

intenções não explicitadas, ou seja, a ideologia que move o autor na 

elaboração do texto.  

 

 

A posição da autora vai ao encontro da de Herrero Cecilia (2006), ao entender a 

relação entre texto e discurso, ou seja, eles são próximos, mas também possíveis de serem 

vistos de formas distintas, pois o texto está mais para o aparato linguístico, enquanto o 

discurso parte para as intenções esecíficas do autor direcionada a um determinado público. 

Seguindo essa completude entre a AD e a LT, Herrero Cecília (2006, p. 151) aponta 

quais seriam as funções destas duas áreas para a construção do sentido do texto. Assim: 

 

 
El <<análisis del discurso>> observa el funcionamiento comunicativo del 

texto desde la perspectiva que imponen las regulaciones <<descendentes>> 

procedentes de la lengua, del tipo de discurso  al que pertenece el texto (la 

<<interacción>> comunicativa propia de una <<formación 

sociodiscursiva>> concreta) y del <<genero>> específico que impone al 

texto unas convenciones o prescripciones temáticas, composicionales, 

enunciativas o estilísticas determinadas. 

La linguística textual se ocupa de las regulaciones ascendentes que dirigen 

las operaciones de encadenamiento y de segmentación de las proposiciones, 

los periodos y las secuencias que, desde abajo (nivel microtextual) van 

constituyendo el entramado del texto (progresión temática) y se integran en 

un esquema composicional global (nivel macrotextual) que confiere unidad 

al conjunto haciendo que el texto adquiera coherencia porque responde a una 

finalidad comunicativa determinada (dimensión ilocutoria). 

 

 

Para o autor, a AD se preocupa com a funcionalidade do texto enquanto discurso. 

Nesse sentido, a partir do conteúdo linguístico, surgem as construções dos efeitos de sentidos 
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formados pelo texto. Desse modo, o discurso segue toda a influência da formação discursiva 

em que o locutor se encontra, e essa formação discursiva regula as construções linguísticas e o 

gênero textual é usado para um determinado objetivo durante a interação com um interlocutor. 

Assim, por meio da LT, os aspectos discursivos são formados a partir do aparato linguístico, 

ou seja, o encadeamento das sequências, dos períodos (nível microtextual) até o nível maior 

(nível macrotextual), que está relacionado à progressão temática, bem como à coerência 

global do texto. 

No esquema 3, de Adam (2011) conforme a figura 1, observamos esta articulação 

entre o texto e o plano do discurso:  

 

FIGURA 1: ESQUEMA 3 – ANÁLISE DOS DISCURSOS 

 
Fonte: Adam (2011, p. 43). 

 

Na figura 1, temos a LT como parte constituinte do plano do discurso, uma vez que é a 

partir dela que um plano maior das relações discursivas é formado. Com este propósito, o 

autor expõe como a Linguística Textual se articula para formar o texto, ou seja, a partir das 

palavras, das proposições-enunciados ou proposições enunciadas, que são formadas por no 

mínimo duas palavras reunidas, como também por um nome e um adjetivo, sendo, assim, o 

suficiente na construção do discurso. Os estudos da proposição-enunciado são, em Adam 

(2011), o conceito chave para a ATD. O autor afirma que, a partir da proposição-enunciado, é 

possível se construir um sentido discursivo. Exploramos mais na noção de proposição-

enunciado nas seções seguintes. Em seguida, essas proposições formam os períodos e 

sequências, os parágrafos e, por fim, o plano de texto. No plano discursivo, temos a(s) 

língua(s) na interação em suas formações discursivas, formando infinitos enunciados, no 

entanto, esses enunciados, segundo Adam (2011), são regulados pelos gêneros textuais em 

determinada esfera social de circulação. 

Diante do exposto, é pertinente compreendermos, de forma distinta, sobre os níveis do 

texto e do discurso, ou seja, como ocorre essa construção da materialidade linguística para o 
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campo discursivo. Neste objetivo, a seção a seguir delineia os estudos dos níveis do texto e do 

discurso na perspectiva da Análise Textual dos Discursos. 

 

2.2.1 Os níveis do discurso e os níveis do texto 

 

Neste tópico, apresentamos, de forma distinta, os níveis do discurso e do texto. Para 

isso, é necessário apresentarmos os conceitos de cotexto e contexto das sequências que 

compõem um texto, ou seja, a palavra, a proposição-enunciado, os períodos, as sequências, os 

parágrafos; que contribui na formação do plano de texto, esse último essencial para 

entendermos o nível do texto.  

Com o objetivo de compreendermos os conceitos relacionados aos níveis do discurso, 

recorremos a Adam (2011, p.52) que associa o cotexto e o contexto, ou seja, um é 

interdependente do outro na produção dos sentidos. Nesse ínterim, Adam anuncia que as 

relações textuais e discursivas são formadas co(n)textualmente e explica: 

 

 
Escrevemos ‘co(n)texto’ para dizer que a interpretação de enunciados 

isolados apoia-se tanto na (re)construção de enunciados à esquerda e/ou à 

direita (cotexto) como na operação de contextualização, que consiste em 

imaginar uma situação de enunciação que torne possível o enunciado 

considerado.  

 

 

Como exposto pelo autor, as escolhas linguísticas cotextualizadas estão determinando 

sentidos diversos, pois é a ordem do léxico colocado no texto que define qual sentido o autor 

quer atribuir àquela situação discursiva. A título de exemplificação, em “O homem grande/O 

grande homem”, temos duas frases que têm sentidos diferentes, pois, na primeira, temos um 

adjetivo que passa para o substantivo o seu sentido de dicionário da própria palavra, ou seja, 

um homem alto, forte ou gordo; na última, temos uma ideia abstrata de grande, haja vista não 

denotar esse sentido apenas de dicionário, mas sim, atribui predicados a esse substantivo, pois 

subentende, a esse homem, honestidade, educação, sucesso, entre outros atributos. 

No que se refere à contextualização, compreendemos que seja o lugar, o tempo e as 

pessoas envolvidas no discurso, pois os sentidos não surgem prontos e não dependem apenas 

da materialidade linguística do texto, mas de todos esses fatores envolvidos que tornam 

possível a situação discursiva e a comunicação por meio da linguagem.  

Para esse entendimento cíclico entre o texto e o discurso, Adam (2011, p. 61) 

apresentou o esquema 4, conforme figura 2, em que mostra os níveis de análise de discurso e 
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esta relação entre o texto e o discurso e, assim, propõe as categorias de análise para a ATD.  

Vejamos o esquema 4: 

 

FIGURA 2: ESQUEMA 4 - NÍVEIS DA ANÁLISE DO TEXTO E DO DISCURSO 

 
Fonte: Adam (2011, p. 61). 

 

No esquema 4, visualizamos um quadro maior que está relacionado aos planos da 

análise do discurso e, dentro deste, o que se refere ao plano do texto. Assim, no processo de 

contsrução dos enunciados o plano do discurso direciona o locutor para o plano do texto. No 

processo de interpretação de dados, entendemos que os níveis do texto direcionam o locutor 

para um nível maior: o discurso. Observamos, também, um jogo de setas com pontas duplas 

que nos leva a entender essa ideia circular de relação entre o texto e o discurso. Dessa forma, 

o autor nomeia os níveis ou planos da análise de discurso. 

Nesse sentido, o autor coloca em níveis os planos da análise do discurso e do texto. No 

(N1) e (N2), estão inseridos a ação de linguagem (visada, objetivos), ou seja, o momento que 

o locutor usa a linguagem para formar um discurso, oral, escrito, verbal ou não verbal, e a 

interação social, uma vez que o discurso, para alcançar seu objetivo, precisa estar em 

interação com o outro e a formação discursiva que segundo Pêcheux e Fuchs (1997 apud 

MAZZOLA, 2009, p.13), 

determina o que pode ser dito (articulado sob a forma de uma herenga, um 

sermão, um panfleto, uma exposição um programa etc.) a partir de uma 
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posição dada numa conjuntura, isto é, numa certa relação de lugares no 

interior de um aparelho ideológico, e inscrita numa relação de classes.  

 

 

É respeitando a formação discursiva de cada espaço que os discursos são construídos 

com determinados fins em contextos específicos. Em seguida, no nível três (N3) o autor 

coloca o interdiscurso, os socioletos e o intertexto, visto que o interdiscurso atravessa todos os 

discursos por meio do texto que se materializa nos gêneros textuais, nas múltiplas esferas 

sociais de comunicação em diversos socioletos.  

Mussalim (2001, p. 127) discute “sobre a realidade da heterogeneidade constitutiva de 

todo discurso [...] a partir do pressuposto da presença constante do outro na constituição de 

uma formação discursiva”. Assim, a autora afirma que todo discurso dialoga com outros 

discursos de diversas formas e, mesmo inconsciente, estamos sempre trazendo a fala do outro 

para o nosso discurso. De acordo com Mussalim (2001, p. 131), 

 

 
Os sentidos possíveis de um discurso, portanto, são sentidos demarcados, 

preestabelecidos pela própria identidade de cada uma das formações 

discursivas colocadas em relação no espaço interdiscursivo. O sentido vai se 

constituindo à medida que se constitui o próprio discurso. 

 

 

Os discursos são formados a partir do meio social em que estamos inseridos e 

demarcados pela nossa formação discursiva e ideológica. Segundo Fernandes (2005), o 

interdiscurso surge quando estamos construindo o sentido de um discurso e trazemos para ele 

outros discursos adquiridos em outras formações discursivas, uma vez que cada meio social 

em que vivemos faz parte de uma formação discursiva diferente, e essas formações 

discursivas se entrelaçam nas nossas falas. De acordo com o autor, não conseguimos proferir 

um discurso inédito, sendo que, em algum momento, sempre estaremos nos remetendo a uma 

vivência ou citação de alguém. Seguindo este raciocínio, Fernandes (2005, p. 40, grifo do 

autor) afirma que, em muitos momentos, “o sujeito tem a ilusão de ser o centro de seu dizer, 

pensa exercer controle dos sentidos do que fala, mas descobre que a exterioridade está no 

interior do sujeito, em seu discurso está o ‘outro’, compreendido como exterioridade social”. 

Assim, a interdiscursividade está presente em todos os textos e é indispensável na construção 

dos sentidos dos discursos. 

Ao fim dos planos da análise do discurso, o autor coloca os gêneros, pois são eles que 

direcionam para os níveis de análises da LT.  
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Dessa forma, ainda no esquema 4, chegamos nos planos de análise textual que Adam 

(2011) os coloca em cinco níveis de análises. Nesses níveis, é possível verificar a composição 

do texto apresentado pela Linguística Textual e que a ATD utiliza para realizar suas análises. 

Nesse sentido, observamos: (N4) textura (proposições, enunciados e períodos); (N5) estrutura 

composicional (sequências e planos de textos); (N6) semântica (representações discursivas); 

(N7) enunciação (responsabilidade enunciativa e coesão polifônica); e (N8) com os atos de 

discursos (ilocucionários) e orientação argumentativa.  

Nosso foco, neste trabalho, está no nível 6, o semântico, especificamente, a noção de 

Representação discursiva. No entanto, todos os níveis de análises, tanto do texto, quanto do 

discurso são interligados e se complementam; por exemplo, as nossas análises serão das Rd 

em narrativas contadas, nas quais o teor das histórias são experiências extraordinárias que 

levam os contadores para o nível da Orientação argumentativa, que são os usos das 

proposições-enunciados na intenção de convencer seu interlocutor da veracidade dos seus 

relatos. A responsabilidade enunciativa também está inserida, pois os remanescentes 

quilombolas não se intimidam em afirmar que as histórias são reais, trazendo para si a 

responsabilidade sobre a veracidade dos seus enunciados. 

Após essa discussão sobre os níveis do texto e do discurso, e para continuarmos 

compreendendo essa relação entre texto e discurso, apresentamos, a partir de agora, a 

discussão sobre o nível 5, a estrutura composicional do texto e apresentamos como se 

estrutura o plano de texto de uma das sequências narrativas que analisamos em nosso 

trabalho. 

 

2.2.2 Estrutura sequencial - composicional do texto 

 

Para Adam (2011, p. 283), “compreender um texto é ser capaz de passar da sequência 

(ler-compreender os enunciados como vindo um após os outros) à figura (configuração 

inteligível de relações)”. Nesse sentido, um leitor não deve se dirigir ao texto apenas para 

decodificar, mas entender as suas relações com todo o universo discursivo de produção e 

aplicar os seus conhecimentos enciclopédicos e de mundo para atribuir os sentidos. Dessa 

forma, o plano de texto se torna fundamental para o leitor compreender a essência do texto, ou 

seja, a intenção do autor.  

Nessa discussão, Adam (2011, p. 282 apud RICOEUR, 1980, p.22) fala sobre a 

estruturação configuracional do texto, afirmando que todo texto pode ser definido como uma 

“estrutura dialética [que combina] figura e sequência em um ato configuracional”, ou seja, a 
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forma como o texto é construído direciona a uma compreensão específica do leitor, levando 

em consideração as intenções do produtor. Adam (2011) afirma que é a partir dessa sucessão 

de enunciados sequenciais formando esta estrutura que o leitor vai conseguir realizar uma 

possível interpretação do sentido do texto.  

 A figura 3 foi formulada por Passeggi et al. (2010, p. 298) para, a partir da 

visualização, entendermos melhor a ideia de estrutura configuracional do texto. 

 

FIGURA 3: ESTRUTURA SEQUENCIAL-COMPOSICIONAL 

 
Fonte: Passeggi et al. (2010, p. 298). 

 

Na figura 3, observamos essa estrutura sequencial composicional girando em torno de 

um plano de texto, podendo ser convencional ou ocasional, uma vez que, para Adam (2008), 

os planos de textos desempenham um papel fundamental na composição macrotextual de 

sentido. É nesta perspectiva que Adam (2011, p. 258), ao falar dos planos de textos, afirma: 

“os planos de texto estão, juntamente com os gêneros, disponíveis no sistema de 

conhecimentos dos grupos sociais. Eles permitem construir (na produção) e reconstruir (na 

leitura ou na escuta) a organização global de um texto, prescrita por um gênero”.  

Nessa interpretação, o autor coloca a função do produtor/locutor de construir o 

sentido, e a função do alocutário/leitor a de reconstruir, tanto um quanto o outro, com suas 

finalidades específicas. Seguindo esse mesmo raciocínio, no sentido de ampliar a 

conceitualização, Passeggi et al. (2010, p. 297) informam que “os planos de texto são 

responsáveis pela estrutura composicional do texto, sobretudo nos casos em que os 

encadeamentos de proposições ou períodos não chegam a formar claramente sequências”. 
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Com estes autores, entendemos a que se referem às atribuições dos planos de textos, 

uma vez que são eles, juntamente com os gêneros textuais, os responsáveis pela construção e 

reconstrução dos sentidos entre locutor/produtor e alocutário/leitor em uma interação. Ainda 

referente ao plano de texto, Queiroz (2013, p. 31-32) afirma que, 

 

 
os planos de texto são estudados em sua materialidade e estão relacionados à 

textura, à configuração, à segmentação de proposições e dos enunciados que 

formam os períodos, construindo assim o campo composicional, formado 

pelas sequências de base que encadeiam a unidade semântica do texto. 

 

 

Nesse sentido, o plano de texto está expressamente no nível textual, sendo ele 

responsável pela textura, pela parte da segmentação, da organização dos enunciados de forma 

coesa e segmentada para que, a partir de uma situação de interação, o leitor construa sentido. 

Em Adam (2011, p. 258, grifos do autor), temos o conceito de plano de texto 

convencional e ocasional: 

 

 
Um plano de texto pode ser convencional, isto é, fixado pelo estado 

histórico de um gênero ou subgênero de discurso. Mas o plano de texto de 

um editorial, de uma canção ou de um poema, um texto de uma publicidade, 

de um discurso político, de uma novela ou de um romance é, com 

frequência, ocasional.  

 

 

Sobre esses conceitos, entendemos que aqueles gêneros com pouca flexibilidade, 

devido aos contextos não permitirem, são os convencionais. No que se refere aos ocasionais, 

são aqueles mais flexíveis, uma vez que o seu lugar de circulação permite que eles, até 

mesmo, se unam com outros gêneros.  

É, também, na intenção de conceituar esses planos de textos ocasional e convencional 

que Queiroz (2013, p. 32) retifica: 

 

 
o plano de texto pode ser convencional (fixo), determinado pela história do 

gênero e/ou pela sua estruturação. Pode ser ocasional, quando é considerado 

deslocado em relação à história dos gêneros, ou seja, são aqueles mais 

flexíveis e propensos a mudarem de acordo com a formação discursiva e o 

contexto no qual é usado. 

 

 

O que a autora acrescenta nesse conceito, e que é pertinente discorrer, é o fato da 

formação discursiva e o contexto serem fatores principais para regulamentar o plano de texto, 
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pois é, a partir desses lugares discursivos, que esses gêneros circulam e que se regulam para 

alcançar seu propósito comunicativo, uma vez que um gênero fixo dificilmente alcançaria o 

seu leitor em contextos mais flexíveis, assim como, um gênero ocasional não seria cabível em 

uma situação discursiva formal, que demanda uma ordem e estrutura determinada pela 

história daquela formação discursiva e o contexto específico. 

Passeggi et al. (2010, p. 297) conceituam os dois planos de textos. Começando pelos 

convencionais ou fixos, os autores colocam: 

 

 
Quanto aos planos de texto fixos, pense-se, por exemplo, na estrutura de um 

verbete de dicionário, de um artigo científico, das estruturas literárias 

cristalizadas (estruturas formais da poesia, da dramaturgia) ou, na escritura 

jurídica, as estruturas da série: petição>contestação>sentença. Os gêneros 

acadêmicos também pertencem, de forma geral, aos planos de textos fixos.    

 

 

Em relação aos planos ocasionais, afirmam:  

 

 
Os planos de texto ocasionais são mais abertos e flexíveis. [...] abrangem o 

editorial, a canção, as peças publicitárias, o discurso político, o romance. 

Esses planos, com frequência, fogem à estruturação clara de um gênero ou 

subgênero de discurso. As partes ou segmentos do texto são marcados por 

uma variedade de recursos, textuais e peritextuais. (PASSEGGI et al., 2010, 

p. 297). 

 

 

Assim, como todos os gêneros têm o seu lugar social de circulação, eles são formados 

por planos de textos.  Necessariamente, esses planos são intrínsecos aos gêneros e disponíveis 

para os usuários, a quem cabe conhecê-los e usá-los de forma adequada para alcançar seus 

objetivos socioculturais discursivos.  

Seguindo a compreensão que está posta na figura 3, chegamos às sequências que, para 

Adam (2011, p. 205): 

 

 
As sequências são unidades textuais complexas, compostas de um número 

limitado de conjuntos de proposições-enunciados: as macroposições. A 

macroposição é uma espécie de período cuja propriedade principal é a de ser 

uma unidade ligada a outras macroposições, ocupando posições precisas 

dentro do todo ordenado da sequência.    

 

 

As sequências são partes maiores que as proposições-enunciados e menores que o 

parágrafo, ou seja, são os períodos. Como o autor afirma, essas sequências são formadas por 
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algumas proposições enunciadas e, com algumas sequências juntas, formamos os parágrafos 

e, assim, os planos de textos. 

De acordo com Queiroz (2013, p. 33), 

 

 
Do ponto de vista da composição e organização textual, são as sequências 

textuais que irão ajudar na formação desses planos, no momento em que 

estamos construindo nossos textos, pois um texto só é reconhecido como tal 

na união das suas partes para formar o seu todo significativo em um desses 

planos. 

 

 

O sentido do texto é dependente da articulação do microtextual para o macrotextual. 

Para Adam (2011), essa organização é interna, já que o texto se articula em forma de 

dependência, bem como de independência entre o microtextual e o macrotextual. Assim, as 

sequências, na construção do plano de texto, são formadas por tipologias textuais que, como 

podemos ver na figura 3, podem ser homogêneas, heterogêneas e dominantes.  

Para Passeggi et al. (2010), um texto pode apresentar apenas uma sequência, mas isso 

não é comum, pois o habitual é que apresente várias sequências.  

Os autores informam que as sequências homogêneas ocorrem quando apresentam 

apenas uma tipologia textual, ou seja, é apenas argumentativa, narrativa etc. Nas 

heterogêneas, ocorre o contrário, uma vez que temos mais de uma tipologia dentro da mesma 

sequência. No que se refere à sequência dominante, mesmo uma sequência sendo homogênea 

ou heterogênea, uma se destaca como dominante diante das outras na construção do sentido 

do texto. Essa sequência dominante será a que está ligada ao objetivo do produtor do texto. 

Assim, se este locutor/produtor quiser convencer e persuadir, irá prevalecer a argumentação, 

mas com a narração, a injunção, a descrição dentro do seu texto, com o intuito de alcançar seu 

objetivo, todavia a argumentação será dominante na construção macrotextual do plano de 

texto. 

Como vimos, Adam (2011) apresenta como se organizam os planos de textos. O autor 

também discute como se organizam as sequências descritivas, narrativas, argumentativas. 

Nesse propósito, entendemos ser considerável, na nossa próxima seção, apresentarmos o 

posicionamento de Adam (2011) sobre o conceito relacionado à sequência narrativa, como 

também o conceito de narrativa encaixada, uma vez que trabalhamos com o conceito de 

narrativa encaixada no capítulo de análise. 
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2.2.2.1 A sequência narrativa e a narrativa encaixada 

 

Esta seção está dedicada a discutir, de acordo com Adam (2011), a organização da 

sequência narrativa no todo do plano do texto. Neste ínterim, é pertinente começarmos 

apresentando o que Adam (2011, p.225, grifos do autor) chama de narrativa: 

 

toda narrativa pode ser considerada como exposição de ‘fatos’ reais ou 

imaginários, mas essa designação geral de ‘fatos’ abrange duas realidades 

distintas: eventos e ações. A ação se caracteriza pela presença de um agente 

— um ator humano ou antropomórfico — que provoca ou tenta evitar uma 

mudança. O evento acontece sob o efeito de causa, sem intervenção 

intencional do agente. 

 

 

As narrativas são, assim, construídas ou por uma ação executada por um agente que 

faz com que a trama narrativa seja iniciada, ou por um evento que muda a rotina dos 

personagens e faz a trama acontecer. Ainda de acordo com Adam (2011), uma narrativa, 

apenas com série de descrição, possui um baixo nível de narrativização, uma vez que, para o 

autor, a narrativa segue uma estrutura, que ele coloca em seu esquema 20, apresentado na 

figura 4: 

 

FIGURA 4: ESQUEMA 20 – A SEQUÊNCIA NARRATIVA 

 
Fonte: Adam (2011, p. 229). 

 

Na figura 4, podemos perceber setas duplas entre a entrada-prefácio ou resumo e o 

encerramento ou avaliação final, como ocorre similarmente no restante do esquema; isso 

significa que a ordem dos acontecimentos não, necessariamente, precise ocorrer seguindo uma 
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estrutura de início, meio e fim. No entanto, para Adam, é aconselhável que, na sequência 

narrativa, tenham esses pontos para que o nível de narrativização não se apresente de forma 

pobre. Assim, para o autor, o Pn0 seria uma espécie de resumo do conteúdo da narração, 

apresentando o seu todo; como já vimos também, pode já conter como será o seu 

encerramento e a sua avaliação final.  

Em seguida, a estrutura da sequência que ocorre, identicamente, por setas duplas para 

Pn1 e Pn5, respectivamente, seria a situação inicial da narrativa, ocorrida por uma ação de um 

agente ou um evento que muda a rotina dos personagens e pela situação final, ou seja, o 

escritor/narrador pode começar do fim e depois iniciar mostrando como aquele conto ou 

fábula teve aquele desenrolar final. Seguindo, é necessário que tenha o Pn2 nomeado por 

Adam (2011, p. 230) como o Nó, “que é introduzido por um marcador típico de 

desencadeador narrativo”; pode ser uma palavra ou expressão, ou seja, seria aquele momento 

em que um acontecimento é anunciado e, assim, a trama ou intriga faz a narrativa prosseguir. 

A partir desse Nó, chegamos ao Pn3, que é uma Re-ação ou avaliação dos personagens diante 

do Nó para se sobressair da situação que lhes foi imposta pela trama. Após essa reação dos 

personagens, entramos no Pn4, ou seja, o desenlace ou resolução desse Nó devido a ação ou 

reação feita pelos personagens. Por fim, o Pn5, que é a situação final, na qual o equilíbrio é 

restaurado entre os personagens no seio do seu convívio. 

Em relação ao conceito de narrativa encaixada, concordamos com o exposto em Adam 

(2011, p. 273-274), quando conclui: 

 

 
a narrativa encaixada pertence a um tipo particular da tradição oral: o conto 

etiológico, gênero narrativo determinado por um objetivo ilocucionário 

explicativo. Os contos etiológicos têm por finalidade dar uma resposta às 

perguntas que o homem se faz sobre as ações humanas, tanto as mais 

comuns como as mais extraordinárias. Pela narrativa, é o agir humano que 

encontra uma explicação. 

 

 

É pertinente o que o autor afirma sobre o objetivo da narrativa encaixada, pois esta não 

é colocada sem nenhum propósito, mas de forma intencional, ou seja, o seu uso vai além do 

contar uma história, mas servirá para o locutor explicar um fato ou argumentar a partir da 

narração. É nesse sentido que a narrativa encaixada pode vir em diversos textos, por exemplo, 

em palestras, sermões, conferências, discurso político, assim como dentro de outra narrativa. 

Herrero Cecilia (2006, p. 105), ao abordar sobre a organização das narrativas, informa 

que “El esquema prototípico de organización del relato funciona em innumerables textos 
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concretos relacionados a diferentes discurso socioculturales” e, ainda, “un texto narrativo 

perde combinar tambíen dos o mas histórias paralelas que se van alternando o entrelazando”,  

ou seja, é o que ocorre no nosso corpus, pois trabalhamos com narrativas advindas de relatos 

de histórias dos remanescentes quilombolas, e estas narrativas, como podemos ver nas 

análises, entrelaçam-se uma com a outra, nas quais constroem diversas representações 

discursivas no tecer dessas narrativas. 

Como vimos, Adam (2011) apresenta como se organizam os planos de textos. O autor 

também discute como se organizam as sequências descritivas, narrativas, argumentativas. 

Dessa forma, ilustramos, a partir de uma narrativa de nosso corpus, os conceitos de plano de 

texto, especificamente o narrativo, mostrando o plano de texto da narrativa do lobisomem, 

contida no e-book “A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil”.  

A narrativa é contada por um homem de oitenta e quatro anos que relata uma 

experiência ocorrida durante a sua mocidade, quando vinha da casa de sua namorada à noite. 

Segundo o remanescente quilombola, foram dois enfrentamentos com um Lobisomem, tendo 

lutado e fugido da primeira vez, mas vencido a fera em um segundo dia por ter se armado com 

um bastão de madeira. 

Nesse sentido, o remanescente quilombola protagoniza uma narrativa peculiar, pois 

dentro do seu relato ele encaixa a conhecida fábula “O pulo do gato” para explicar uma 

habilidade que usou para ajudar a se defender do monstro.  

Nessa perspectiva, destacamos 2 excertos que compõem as duas narrativas para 

mostrar como ocorre o plano de texto, tanto na narrativa do Lobisomem como na narrativa 

encaixada. No primeiro excerto, mostramos o plano de texto da narrativa do Lobisomem, 

como se percebe abaixo:  

 

Excerto 1 – Plano de texto da Narrativa o Lobisomem 

L243d — L249d Entrada Prefácio Pn0 

 

H84: Sobre o lubisome ... eu conto que já me atei DUAS NOITE cum um lubisome... 

L244d — L249d  Situação inicial Pn1 

 
H84:  a primêra passage do lubisome eu vô contá/ eu... cê sabe/ no tempo da mucidade eu 

mininu novo... rapais/ cê sabe ... o camarada qué rapais num tẽi hora maicada não... sai de casa 

a boca da noite chega num... num de madrugada ô o dia amãicê... vĩa no camim andano... eu me 

atei lá na casa da namorada... TARDE... né?... FORA DE HORA ... 

L250d — L252d Nó Pn2 e Re-ação Pn3(1) 

 
H84:  aí no mêi da istrada quano desse fé apresentô-se um cachorro quera desse tamãio ... aí 

vamu luta... lutei ... lutei... me deitei... me deitei no chão... me arrastei no chão 

L269d — L270d Re-ação Pn3(02) 
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H84: aí no ôto dia eu me preparei... eu disse... “cê sabe dũa coisa? ... eu vô levá um cacete” ... 

NARRATIVA ENCAIXADA 

L355d — L361d Resumo Pn0 

 

E:  E a história do lobisomem? ... e o resultado do lobisomem?  
H84-06: Ah! ... véi e o lobisome foi isso... na primêra noite eu arrisisti mais ele... no ferro... eu 

era mais moço... num tĩa aima... num tĩa ninguẽi... purque o que fais medo ao lubisome é arma 

de fogo... mais faca e cacete... é precisava o câmara sê... sê distinto no coipo... acredita? ... e 

nesse dia quano ele me apresentô na primêra noite eu risisti mais ele no ferro... pulei pra lá e 

pra cá e ficô muito tempo... véi... nóis pulano... nesse tempo nóis fazia... vĩa fazeno destreza no 

coipo... né? ... pra quano nóis chegasse no ixécito nóis num dá trabaio... 

L378d — L382d Re-ação Pn3(03) 

 

H84: quano chego no mermo canto... véi... o cachorrão se apresentô... marreu já ia 

preiparado... se me cũiecesse... ((incomp.)) e quano ele se apresentô ... eu desabutuei 

aqui a manga da camisa o cacete deceu/ agora fumo rolá/ eu caía num canto bolava no 

chão... e eu fiquei firme... ô bicho teimoso o lubisome... vaLENTE... vige 

L385d — L390d Desenlace Pn4 

 
H84: quano eu me levantava o bicho vĩa... e tocô de sorte quano eu me istarrachei no chão/ 

quano eu me tarrachei no chão que o bicho avuô im cima deu taquei o cacete nele... véi... vige/ 

quano eu taquei o cacete nele/ aí... véi o cacete pegô... véi... quano o cacete pegô certo que 

pegô mermo im chei mermo aí eu me saí ((incomp)) queu fiquei assombrado... véi... o bicho 

saiu cum ũa roncaria... véi... queu diche... “vige Nossa Sĩóra”... 

L411d — L412d  Situação final Pn5 

 
H84: Pronto eu num vô mais im casa... não... cheguei... “Sĩá Conceição... Sĩá Conceição... 

acorda... queu vô durmi aqui... 

L417d — L422d Encerramento PnΩ 

 
H84: ... fui chegá im casa no ôto dia... aí ele disse... Mané... aonde durmiu? ... lá na casa de Siá 

Conceição ... aí eu digo/ lá fumo ((ri)) ... aí eu diche ... “eu durmi ali lá na casa de Siá 

Conceição... im Siá Conceição ... cheguei agora”... e cumo de fato... véi... nesse povuado/ mar 

foi no cacete! ... mar... tẽi ũa coisa só peguei ele no cacete purque eu já tĩa risistença no coipo... 

risistença de munto tempo... só peguei ele purque eu tĩa risistença no coipo... purque se num 

tivesse/ 

 

No excerto 2, a seguir, observamos o plano de texto da narrativa encaixada “O pulo do 

gato”. 

 

Excerto 2 – Plano de texto da narrativa encaixada “O pulo do gato” 

Pn0 Entrada-prefácio ou Resumo 

 

é o derradêro pulo que hove... foi o pulo do gato... que a onça premeteu de pegá o 

gato... marro quê? ... o gato inganô a onça... o gato premeteu... lutô cum a onça muntu 

tempo... 

Pn1 Situação inicial 

 

o gato insinô a onça ... insinô todo o pulo... véi... marro pulo do gato ela num insinô... 

acredita?... aí a onça disse... 

Pn2 Nó 

 

“eu vô pegá a camarada vizĩa a gata”... foi pra trás... né? ...disse ... “eu vô pegá a 

camarada vizĩa a gata... é eu pego” ... marro quê? ... no próprio instante im que... se 
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pulá e disistire no centro muito mais aí fôro simbora... né? ... aí a onça disse ... “eu vô 

pegá a camarada vizĩa a gata... eu vô pegá ela” marro quê? ... 

Pn3 Re-ação 

 

quano a onça pulô pra pegá o gato... o gato negô o coipo de banda... né? ... que o gato 

pulava de frente aí ela/ aí o gato pulô de banda  

Pn4 Desenlace 

 

aí a onça disse ... “vige... camarada gato e você num me insinô esse pulo daí não” ...aí 

ah!...  

Pn5 situação final 

 

o gato respondeu... “se eu tivesse insinado você tĩa me cumido hoje” ((ri)) e tĩa 

mermo... véi... tĩa mermo... tĩa cumido... 

PnΩ Encerramento 

 

aí a/ o gato pulô de banda e a onça saiu... foi simbora inda ficô maicano ... ele disse... 

“nôta viage eu pego ela” ... mais pegô nada... home... o pulo do gato nera pra todo 

mundo... não... 

 

Nos excertos, percebemos que é possível aplicarmos, na narrativa do lobisomem e na 

narrativa encaixada, todas as macroproposições apresentadas por Adam (2011), revelando que 

o plano de texto que compõe a narrativa do Lobisomem segue a simetria dinâmica sugerida 

por Adam (2011), uma vez que, na narrativa do lobisomem, uma segmentação conduz a outra 

para que ocorra a continuidade, mas sem a necessidade de estar em uma ordem contínua. 

Desse modo, o plano de texto da sequência narrativa do lobisomem segue a seguinte ordem: 

Pn0, Pn1, Pn2, Pn3(1), Pn3(2), já a narrativa encaixada “O pulo do gato”, Pn0, Pn3(3), Pn4 e 

Pn5.  

Assim, após essas ilustrações, apresentamos o esquema do plano de texto da narrativa 

do Lobisomem com a narrativa “O Pulo do gato” encaixada. 
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FIGURA 5 – ESQUEMA DA SEQUÊNCIA DA NARRATIVA O LOBISOMEM 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

Na figura 5, visualizamos o plano de texto que esta narrativa segue, contendo todos os 

pontos delimitados por Adam (2011). Além do mais, é possível verificar que esta narrativa 

não seguiu uma ordem direta devido à presença da narrativa encaixada que, após seu 

encaixamento, exigiu mais um resumo (Pn0), pois H84 sentiu a necessidade de resumir o que 

já havia contado para, só após, continuar a história. 

Esses são alguns pressupostos teóricos da ATD que temos como base para o nosso 

trabalho. De forma mais delimitada, estudamos o nível semântico (N6) que será apresentado 

na seção 2.3. 

 

2.3 O NÍVEL SEMÂNTICO DO TEXTO: ESTUDO DA REPRESENTAÇÃO 

DISCURSIVA (RD) 

 

Neste tópico, discutimos o nível semântico (N6) com o conceito de Representação 

discursiva (Rd), que é uma categoria do nível semântico do texto. Em Adam (2011), o 

conceito de Rd, semelhante ao de orientação argumentativa e responsabilidade enunciativa, 

está ligado à ideia de proposição-enunciado, que é a base para os estudos da ATD e que 

apresentamos a discussão a partir da seção 2.3.1. 
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2.3.1 A proposição enunciado como unidade mínima na construção dos enunciados 

 

O conceito de proposição-enunciado é a base para os estudos da ATD, pois, a partir 

deste, Adam (2011, p. 109, grifos do autor) propõe uma divisão em mais três dimensões 

complementares: 

Toda proposição-enunciado compreende três dimensões complementares às 

quais se acrescenta o fato de que não existe enunciado isolado: mesmo 

aparecendo isolado, um enunciado elementar liga-se a um ou vários outros 

e/ou convoca um ou vários outros em resposta ou como simples continuação. 

Essa condição de ligação é, em grande parte determinada pelo que 

chamamos de orientação argumentativa (ORarg) do enunciado. As três 

dimensões complementares de toda proposição enunciada são uma 

dimensão enunciativa [B] que se encarrega da representação construída 

verbalmente de um conteúdo referencial [A] e dá-lhe uma certa 

potencialidade argumentativa [ORarg] que lhe confere uma força ou valor 

ilocucionário [F] mais ou menos identificável. 

 

 

Com o autor, entendemos que um enunciado mínimo nunca está isolado, podendo, 

sozinho, já lhe atribuir sentidos, pois é a resposta de outro enunciado ou chama uma resposta 

durante o ato de enunciação.  

Nesse sentido, a proposição-enunciado, em Adam (2011, p. 108), trata-se de “um ato 

de enunciação”, rejeitando a frase utilizada pelos estudos da gramática como unidade mínima 

de análise. Para Adam (2011, p. 104), “a noção de frase dificilmente pode ser mantida como 

unidade de análise textual. Ela é, certamente, uma unidade de segmentação tipográfica 

pertinente, mas sua estrutura sintática não apresenta uma estabilidade suficiente”. Com esse 

entendimento, Adam (2011, p. 109, grifo do autor) disserta sobre o conceito de Proposição-

enunciado, afirmando: “temos a necessidade, metalinguisticamente, de uma unidade textual 

mínima que marque a natureza do produto de uma enunciação (enunciado) e de acrescentar 

isso a designação de uma microunidade sintático-semântica”. Nesse sentido, temos uma 

unidade textual mínima, ou seja, um produto textual que o leitor atribui sentido. Passeggi et 

al. (2010, p. 270) formulam que a proposição-enunciado “trata-se, ao mesmo tempo, de uma 

microunidade sintática e uma microunidade de sentido em um co(n)texto”, ou seja, uma 

unidade mínima textual, na qual já é possível atribuir sentido, uma vez que esta microunidade 

de sentido esteja situada em um cotexto, uma materialidade linguística e um contexto 

sociocultural discursivo. 

Para Adam (2011), assim, existe na proposição-enunciado uma condição de ligação 

dividida em três dimensões, a saber, a enunciativa, o conteúdo referencial e a potencialidade 

argumentativa, sendo que nenhuma está acima da outra, mas, sim, estão (co)relacionas para a 
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(re)construção dos sentidos do texto. É com o propósito de ilustrar esses níveis que Adam 

(2011, p. 111) propõe o seguinte esquema: 

 

FIGURA 6: ESQUEMA 10 – AS TRÊS DIMENSÕES DA PROPOSIÇÃO-

ENUNCIADO 

 
Fonte: Adam (2011a, p. 111). 

 

Na figura 6, é possível visualizar esse formato triangular, em cujo centro está a 

proposição-enunciado com relação direta aos níveis N4 e N5 que seria a textura, ou seja, as 

próprias proposições, os períodos e a composição das sequências e planos de textos. As setas 

ao lado referem-se à construção dos cotextos, sendo eles, anterior, ou seja, que responde a 

outro enunciado, ou posterior, que chama o alocutário para responder ou reconstruí-lo e, 

assim, formar o discurso. Nas pontas do triângulo, encontramos três níveis. Acima, aparece a 

Responsabilidade enunciativa ou Ponto de vista (PdV), localizada em [B] no N7. Sobre este 

nível, Rabatel (2008a, p.21 apud Rodrigues et al, 2010, 306) assume que “o sujeito 

responsável pela referenciação do objeto exprime o seu PDV tanto diretamente, por 

comentários explícitos, como indiretamente, pela referenciação, ou seja, através de seleção, 

combinação, atualização do material linguístico”. De forma geral, o autor de um texto pode 

assumir a responsabilidade do seu dizer ou atribuir o dizer ou a autoria a outro, mas, nos dois 

casos, ele apresenta um ponto de vista, uma vez que, até mesmo nas escolhas de uma citação 

de outra pessoa para reforçar o seu argumento no texto, este locutor está expressando o seu 

ponto de vista, já que ele escolheu aquele determinado texto, daquele autor, e não outro. Para 

Adam (2011, p. 117), esse “grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é 

suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua”. Nesse sentido, 

Adam (2011) apresenta oito (8) categorias de análise da responsabilidade enunciativa: (1) os 

índices de pessoas; (2) os dêiticos espaciais e temporais; (3) os tempos verbais; (4) as 

modalidades; (5) os diferentes tipos de representação da fala; (6) as indicações de quadros 
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mediadores; (7) os fenômenos de modalização autonímicas e (8) as indicações de um suporte 

de percepções e de pensamentos relatados. 

Em seguida, observamos a referência com a representação discursiva (Rd) em [A] 

construída pelo conteúdo proposicional, ou seja, as análises das Rd são a partir das 

proposições-enunciados que, em Adam (2011), são as imagens do locutor, do alocutário e do 

tema tratado, construídas durante um discurso. Aprofundamos mais esses conceitos em uma 

seção seguinte. Por fim, aparece [C] com o valor ilocucionário resultante das potencialidades 

argumentativas dos enunciados, uma vez que, para Adam (2008, p. 122), “todo enunciado 

possui um valor argumentativo, mesmo uma simples descrição desprovida de conectores 

argumentativos [...]”. Adam (2011) afirma que esse triângulo não hierarquiza os três níveis, 

mas sim que existe uma relação na qual [C] e [A] estão na mesma linha, mediados por [B], 

pois, na verdade, o que ocorre é uma relação intrínseca entre eles. Para explicar essa relação, 

Adam (2011, p. 113, grifo do autor) esclarece: 

 

 
Toda representação discursiva [Rd] é a expressão de um ponto de vista 

[PdV] (relação [A] — [B]) e que o valor ilocucionário derivado da 

orientação argumentativa é inseparável do vínculo entre o sentido de 

um enunciado e uma atividade enunciativa significante (relação [C1]-

[B]). Enfim, o valor descritivo de um enunciado [A] só assume sentido 

na relação com o valor argumentativo desse enunciado [C1]. O sentido 

desse enunciado (o dito) é inseparável de um dizer, isto é, de uma 

atividade enunciativa significativa que o texto convida a (re)construir. 

 

 

Assim, percebemos que toda proposição-enunciado possui essas três dimensões inter-

relacionadas, uma vez que o analista do texto pode observar com mais foco uma delas ou, se 

preferir, analisa as três, pois depende do objetivo específico de cada pesquisa. No caso deste 

trabalho, detemo-nos na representação discursiva (Rd), mas sem desconsiderar o uso das 

outras duas dimensões na construção das Rd. Assim, a partir de agora, aprofundamos os 

conceitos sobre essa dimensão da proposição-enunciado. Começamos discutindo as ligações 

semânticas, nas quais se localiza o conteúdo referencial, que é nosso foco. 

 

2.3.2 As ligações semânticas na formação do plano composicional do texto 

 

A relação semântica do texto ocorre quando as proposições-enunciados ou o seu 

conjunto se unem e, assim, formam o plano composicional do texto. 
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Na figura 7, a seguir, Adam (2011) apresenta como a conexão dessas proposições-

enunciados faz com que ocorra a coesão textual, contribuindo para o sentido discursivo do 

todo do texto. Desse modo, vejamos a figura: 

 

FIGURA 7: ESQUEMA 13 – OPERAÇÕES DE LIGAÇÕES QUE 

ASSEGURAM A CONTINUIDADE TEXTUAL 

 
Fonte: Adam (2011, p. 131). 

 

Adam (2011), ao dividir o plano composicional nessas seis operações, assegura que 

nenhuma delas é capaz de produzir coerência sozinha, ou seja, é na cooperação entre essas 

operações que o sentido é construído. O autor ainda afirma que uma operação pode suprir 

uma falha de outra, mas jamais atribuir sentido de forma isolada.  

Nesse sentido, observamos, na figura seis (6), grupos de operações. Na ordem, Adam 

(2011) apresenta, no primeiro e segundo, as ligações dos significados, nas quais em um (1) 

estão as anáforas e correferências que são responsáveis pelo conteúdo referencial do texto e, 

em dois (2), as isotopias e colocações. Estas operações (1) e (2), juntas com a Representação 

discursiva, constituem o nível semântico do texto. Na operação três (3), estão as ligações dos 

significantes, que são os agrupamentos gramaticais responsáveis pelos paralelismos nos níveis 

fonético, fonológico, morfológico e sintático, por exemplo, as aliterações, os paralelismos 

gramaticais etc. Esses recursos são usados para assegurar a composição textual e o estilo. 

Passamos para o quatro (4), as implicitações. Esse grupo de operação está relacionado 

à elipse, muito usada para evitar a repetição e garantir a progressão textual, e aos implícitos, 

que se referem às inferências no texto, as quais são recuperadas levando-se em conta o 

contexto de produção e os pré-construídos dos alocutários. 

No quinto agrupamento, estão as conexões que, para Adam (2011, p. 179), são 

divididas “por três tipos de marcadores de conexão: os conectores argumentativos, os 
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organizadores e marcadores textuais e os marcadores de responsabilidade enunciativa”, ou 

seja, estes são usados para organizar as sequências textuais na construção dos sentidos 

pretendidos pelo locutor de um determinado texto. 

No agrupamento seis (6), estão as sequências de atos de discurso, conhecidos por dar 

força ao discurso ou valor ilocucionário, ou seja, é a capacidade da linguagem enquanto ação, 

na qual não importa a tipologia, tendo em vista que esse poder de imposição da linguagem 

pode estar na narração, descrição, argumentação ou explicação. 

No que se refere ao primeiro agrupamento, Adam (2008, p. 132) coloca que as 

retomadas referenciais “são possibilitadas por certas propriedades da língua: 

pronominalização, definitização, referenciação dêitica cotextual e correferência lexical [...]”. 

Desse modo, com o autor, observamos a correferência lexical como um dos elementos do 

agrupamento de ligações e significados. Adam (2008, p. 132) conceitua a correferência como 

“uma relação de identidade referencial entre dois ou mais signos semanticamente 

interpretáveis, independentemente um do outro [...]”. Nesse sentido, na relação de 

correferência o elemento que retoma o outro é independente, mas na situação de retomada 

semântica em que ele é usado, ocorre uma relação de identidade, na qual os sentidos são 

correspondentes. 

Na segunda categoria relacionada às ligações dos significados, estão as Isotopias e 

colocações.  

Umberto Eco (1958a, p. 131 apud ADAM, 2011, p. 146) faz uma definição de isotopia 

como “a constância de um percurso de sentido que um texto apresenta quando submetido a 

regras de coerência interpretativa”. Desse modo, observamos com o autor um plano de sentido 

e regras de coerência, ou seja, o plano de sentido é a capacidade de organização do texto para 

que o leitor atribua coerência ao texto. Esta coerência está relacionada às regras 

interpretativas que o texto propõe, pois são inúmeras, e é a construção co(n)textual que irá 

direcionar o leitor para os sentidos propostos pelo autor. 

De acordo com Greimas (1966 apud ADAM, 2011, p. 147), o “plano isotópico do 

discurso [...] torna possível a leitura uniforme de porções inteiras de textos”. É a construção, 

proposital, dos efeitos de sentidos expressos pelo autor em qualquer gênero textual, usando 

proposições-enunciados em contextos específicos para, assim, o leitor realizar mais de uma 

interpretação durante a leitura do texto.  

O conceito de isotopia foi ampliado pelos estudos de Adam (2011, p. 146, grifos do 

autor), e o autor coloca que “O conceito de isotopia permite distinguir não apenas fatos de 

cotopia, mas de heterotopia, de poli-isotopia”, ou seja, são as construções de significados e 
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sentidos diversos pelos planos de textos relacionados a gêneros distintos, com as múltiplas 

estratégias dos autores para alcançar determinados objetivos sociais. 

As colocações para Adam (2011, p. 156) referem-se “a dois tipos de relações entre 

signos: as colocações em língua (associações codificadas de lexemas, repertoriadas nos 

dicionários) e as colocações próprias de um texto (estabelecidas pelas repetições de 

sequências de lexemas associados num texto dado)”. Nesse sentido, as colocações são a união 

de partes do texto para a construção da cadeia de coesão que resultará na textualidade, ou seja, 

as ligações das proposições-enunciados, como a orientação argumentativa, a Representação 

discursiva e a Responsabilidade enunciativa. Assim, difere-se das isotopias, que estão para a 

interpretação geral do texto, e as colocações para as associações de termos coesivos que 

resultarão na construção do sentido para que assim se forme o plano isotópico. 

Após essa discussão em relação às ligações das proposições e as suas respectivas 

construções de sentidos, apresentamos, na seção 2.3.3, os conceitos relacionados à 

Representação discursiva. 

 

2.3.3 Representação discursiva (Rd) 

 

Em Adam (2011, p.113), continuamos estudando a proposição-enunciado, agora, com 

foco para os estudos das Representações discursivas. Sobre a Rd, o autor disserta: 

 

 
Toda proposição enunciada possui um valor descritivo, a atividade 

discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, um 

objeto de discurso comunicável. Esse microuniverso semântico apresenta-se, 

minimamente, como um tema ou objeto de discurso posto e o 

desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais simples é 

a estrutura que associa um sintagma nominal a um sintagma verbal, mas, de 

um ponto de vista semântico, uma proposição pode, muito bem, reduzir-se a 

um nome e um adjetivo. 

 

 

Com o autor, compreendemos como a proposição-enunciado pode ser localizada no 

texto como Representação discursiva, ou seja, esse microuniverso semântico que pode vir 

como um objeto de discurso, o que seria a referenciação como objeto de discurso, no qual 

estão inseridas a anáfora, a catáfora e as infinitas formas de recategorização, dependendo do 

contexto interacional entre os sujeitos, fazendo referência ao “mundo, às palavras, à própria 

situação de enunciação e aos enunciadores” (ADAM, 2011 p. 115). O autor cita, ainda, a 
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predição, mas também um simples nome e um adjetivo podem ser carregados de Rd do 

produtor do texto do alocutário e do tema tratado. 

Nesse sentido, entendemos, com Rodrigues, Silva Neto e Passeggi (2010, p. 174), que 

quando o texto apresenta “uma representação mínima é habitualmente composta por um 

conjunto – uma rede – de proposições e uma rede lexical”, ou seja, é uma proposição 

respondendo à outra e buscando a resposta de outras proposições que formam uma rede, na 

qual o locutor se representa. Desse modo, em todos os textos, é possível fazermos leituras de 

representações discursivas e não apenas uma representação discursiva em um único local, 

pelo contrário, segundo Passeggi et al. (2010, p. 268, grifos do autor),  “uma 

dada representação discursiva pode ser construída em vários pontos do texto, não 

necessariamente sucessivos”, ou seja, em uma única proposição-enunciado de um texto, pode 

ocorrer uma determinada representação discursiva do locutor do alocutário e do tema e, 

durante o texto, várias representações serem construídas e, apenas no fim do texto, este 

locutor terminar com a mesma representação discursiva que demonstrou no início da sua 

fala/texto com outra proposição-enunciado. 

É neste entendimento que Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 174) reforçam 

que: 

 

 
Toda proposição, na condição de ‘microuniverso semântico’, constitui uma 

representação discursiva mínima. A dimensão referencial da proposição 

apresenta uma certa ‘imagem’ do(s) referente(s) discursivo(s), posto que 

cada expressão utilizada categoriza ou perspectiva o referente de uma certa 

maneira.   

 

 

Os autores concluem que produzimos um texto fazendo representações e essas 

representações podem ser com maior ou menor intensidade. Nessa perspectiva, em uma 

análise textual dos discursos, especificamente das representações discursivas, o leitor/analista 

busca, através das proposições-enunciados, a construção de sentido, e para que esse 

interpretante consiga esse objetivo, é necessário que ele busque compreender o contexto de 

produção do texto/discurso e a temática abordada na situação de uso da linguagem, na qual 

aquele discurso foi originado. É nessa perspectiva que Adam (2008, p. 114) reforça que: 

  

 
É o interpretante que constrói a Rd a partir dos enunciados 

(esquematização), em função de suas próprias finalidades (objetivos, 

intenções) e de suas representações psicossociais da situação, do enunciador 

e do mundo do texto, assim como de seus pressupostos culturais. 
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Ainda com o autor, entendemos que, no momento que alguém começa a redigir um 

discurso, seja ele oral ou escrito, ele tem uma intenção a ser posta e pretende que o seu 

alocutário seja convencido dessa intenção visada no texto. 

Assim, através de estratégias, esse autor tenta a aceitação do outro ao seu discurso em 

um contexto específico, no qual esse texto/discurso foi redigido. É dessa forma que surgem as 

representações discursivas no decorrer dos textos. É nesse sentido que Adam (2011, p. 115) 

disserta: 

 

 
uma representação discursiva se caracteriza como um sistema de 

determinações e um espaço de reflexividade metalinguística. Pelo simples 

fato da existência da consciência epilinguística dos sujeitos falantes, cada 

locutor sabe que a língua não pode dizer tudo e que a comunicação é falha. 

Mas ele sabe, também, que isso não impede a referência ao mundo, às 

palavras, à própria situação de enunciação e aos coenunciadores.  

 

 

Com o autor, entendemos que o analista precisa sistematizar o discurso no qual 

pretende interpretar as representações discursivas; logo após, decidir em quais operações 

semânticas ele quer fazer reflexões e, posteriormente, encontrá-las em um determinado 

texto/discurso, para, em seguida, tecer algumas considerações em relação às representações 

discursivas presentes no texto selecionado. Assim, de forma metalinguística, o sentido que o 

locutor deseja expressar em um momento sociodiscursivo só é possível se o texto que foi 

produzido também levar em conta o contexto em que foi escrito. 

Portanto, o analista precisa perceber que este locutor usa de estratégias comunicativas, 

dialogando com sua cultura, seus conhecimentos extralinguísticos e infinitas situações 

discursivas que o sujeito pode trazer para seu texto, com a intenção de concretizar a 

construção do sentido desejado. Nesse sentido, é esse mundo da referenciação que o analista 

precisa compartilhar com o sujeito do discurso presente no corpus que está analisando para, 

assim, conseguir abstrair a representação discursiva presente em um determinado trecho de 

um discurso, pois esse contexto pode ter dado a condição de, na produção do discurso, esse 

locutor ter usado de forma intencional certas palavras para se direcionar ao público e 

convencê-lo, por exemplo, pela emoção, argumentos, humor, fatos, entre outros. 

É nessa intenção que Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 173) acentuam a 

noção de Representação discursiva, afirmando que “todo texto constrói, com maior ou menor 

explicitação, uma representação discursiva do seu enunciador, do seu ouvinte ou leitor e dos 
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temas ou assuntos tratados”. Assim, os autores diferenciam três grupos de Rd contidas na 

produção textual, a do locutor, do alocutário e dos temas tratados durante o texto. 

O conceito de Representação discursiva apontado por Adam (2011) está baseado na 

teoria da lógica natural de Grize (1996), que apresenta o conceito de esquematização e das 

operações lógico-discursivas. 

Passeggi (2001, p. 247) esclarece que essa lógica natural não está ligada à lógica 

matemática, mas sim uma lógica dos conteúdos “que se preocupa com os procedimentos de 

pensamentos que permitem elaborar conteúdos e ligá-los uns aos outros”. Nesse sentido, o 

conceito de Grize (1996) trata de uma lógica natural, na qual estão inseridos um locutor e um 

alocutário que juntos (re)constroem o discurso, pois, para o autor, o alocutário tem acesso 

apenas a uma parte do texto do locutor, tendo como função reconstruir as 

esquematizações/representações. Para este fim, um dos principais conceitos da lógica natural 

dos conteúdos é o de esquematização, que trata de imagens possíveis de serem visualizadas 

nos discursos. 

No esquema apresentado na figura 8, podemos entender como ocorre a 

esquematização. 

 

FIGURA 8: A ESQUEMATIZAÇÃO NA SITUAÇÃO DE INTERLOCUÇÃO 

 
Fonte: Passeggi (2001, p. 251). 

 

Nesta figura, observamos A como o lugar do locutor que constrói um texto destinado a 

um determinado alocutário, nomeado por B, no centro da esquematização que é o próprio 

texto. As setas indicam as imagens que A constrói para B, tendo como base seus 

conhecimentos de mundo, seus pré-construídos, sua orientação intencional para construir 

aquela imagem atrelada a um determinado objetivo específico. Em seguida, B reconstrói o 
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texto por meio da interpretação que fez conforme os seus pré-construídos, ou seja, suas 

crenças e seus saberes.  O conceito de pré-construído, em Pêcheux (1995, p. 163), está ligado 

à noção de formação discursiva, uma vez que, para o autor: 

 

 
Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 

discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva 

que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa 

identificação, fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apoia-se no fato 

de que os elementos do interdiscurso (sob sua dupla forma, descrita mais 

acima, enquanto ‘pré-construído’ e ‘processo de sustentação’) que 

constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-

inscritos no discurso do próprio sujeito. 
 

 

Desse modo, a formação discursiva dominante de A e B influencia nos seus dizeres, 

por meio de suas crenças, saberes científicos e vivências. Nessa interação constitutiva de 

discursos entre A e B, os locutores/alocutários irão articular esses pré-construídos para 

alcançarem os seus objetivos no momento de interação, ou seja, essa interação ocorre devido 

a resposta de B para A, apresentando suas concepções acerca do objeto de discurso em 

questão, bem como levando em conta toda uma formação histórica, cultural e social que 

interpela B enquanto sujeito. 

A esquematização, para Grize (1996 apud PASSEGGI, 2001, p. 249), está situada em 

três imagens: “Imagem do locutor: im (A). Imagem do alocutário im (B). Imagem do tema 

tratado im (T)”. Para Passeggi (2001), toda esquematização tem essas imagens em menor ou 

maior intensidade e busca do seu alocutário uma reconstrução. 

Nesse sentido, com base nos estudos da ATD, em Adam (2011), e com o conceito de 

esquematização de Grize (1996), é que Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) apresentam a 

noção de Representação discursiva para os estudos da ATD. Assim, Queiroz (2013, p. 54) 

explica:  

 

 
Adaptamos os conceitos de imagem do locutor para a noção de 

Representação discursiva de si, de imagem do interlocutor para a noção de 

Representação discursiva do alocutário e a noção de imagem do tema tratado 

para a Representação discursiva do tema ou do assunto tratado. 

 

 

Na seção 2.3.4, tratamos dos conceitos de Rd de si, do alocutário e dos temas tradados. 
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2.3.4 Representações de si, do alocutário e dos temas tratados 

 

O conceito de imagem de si na Rd é semelhante ao ethos do orador abordado por 

diversos estudos linguísticos, a exemplo de Meyer (2007 p. 34), no qual explica que “O ethos 

é uma excelência que não tem objeto próprio, mas se liga à pessoa”. Em Reboul (2004, p. 48), 

“Ethos é um termo moral, ‘ético’”. Para Amossy (2008, p. 10), “os antigos designavam pelo 

termo ethos a construção de uma imagem de si destinada a garantir o sucesso do 

empreendimento oratório”. Por fim, para Maingueneau (2008, p.13), “O ethos se mostra no 

ato da enunciação, ele não é dito no enunciado”.  

Desse modo, a Rd de si é a imagem de si que o locutor faz durante um discurso para 

um alocutário com uma finalidade específica, ou seja, passar uma moral, uma ética, convencer 

sobre determinado assunto ou persuadir seu alocutário a fazer algo. Adam (2008b, p. 107) 

coloca que “a pessoa do orador com sua função (lugar) e o(s) papel(éis) que assume(m), com 

seus fins próprios, seus pré-construídos culturais e representações da situação de enunciação, 

do objeto do discurso, de seu auditório e as representações psicossociais de si mesmo”. 

Assim, a Rd de si se refere a um locutor que, com todos os seus pré-construídos sociais, 

culturais, morais, éticos e religiosos, a partir de proposições-enunciados pré-selecionados de 

forma co(n)textual, representa-se em determinada situação de interação para alcançar seus 

fins próprios, que podem ser convencer, fazer humor, sensibilizar, entre outros. 

No texto falado interativo, que é o nosso corpus, essa pré-programação é mais 

complexa, uma vez que a Rd é construída naquele momento de interação. Essa é uma 

especificidade da Rd em textos falados interativos. Podemos dizer que são construídas Rd 

mais puras em relação aos valores, crenças e posições construídas por um sujeito diante de 

determinadas questões sociais e discursivas que lhe sejam apresentadas por meio da oralidade. 

Na esquematização construída no texto falado interativo, o alocutário B faz instantaneamente 

a sua interpretação e reconstrução da representação discursiva construída pelo locutor A, 

respondendo de forma imediata para ele e, assim, os dois dão continuidade à interação. 

As Rd que os remanescentes quilombolas constroem no momento da fala seguem o 

parâmetro do texto falado interativo, uma vez que o diálogo faz com que eles se representem 

usando as proposições-enunciados com uma orientação argumentativa construída no momento 

da fala, sem tempo de planejar a construção dos seus discursos, já que apenas contam suas 

histórias de vida de forma menos planejada, como ocorreria em um texto escrito e lido depois, 

em um determinado lugar social. 
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A Rd do alocutário trata da imagem que o locutor A constrói de uma terceira pessoa, 

durante o seu discurso com o alocutário B, também por meio de proposições-enunciados. Essa 

terceira pessoa pode, em algum momento, assumir o lugar de B e reconstruir o discurso 

formado, respondendo com uma reafirmação da Rd que o locutor construiu, ou tentando 

desconstruí-la, dependendo da construída pelo locutor A em determinada situação 

sociodiscursiva. Isso pode ocorrer quando um sujeito faz elogios a alguém, e, em certo 

momento, recebe agradecimentos que reafirmam aquilo que foi dito. O segundo caso, é em 

momentos em que alguém busca ferir a imagem do outro, por exemplo, com acusações e 

difamações, sendo que este precise provar o contrário, a partir do seu discurso, com a intenção 

de descontruir aquela imagem construída pelo locutor A. Esses podem ser exemplos de 

interações que observamos na figura 8 sobre esquematização. 

Nos estudos da ATD, as Rd são construídas e analisadas por meio de categorias 

semânticas de análises. Assim, na seção 2.3.5, apresentamos essas categorias e as que usamos 

no decorrer da análise do nosso corpus. 

 

2.3.5 Categorias de análises das Representações discursivas 

 

As categorias de análises das Rd, propostas por Rodrigues, Passeggi e Silva Neto 

(2010), têm, em parte, as contribuições de Adam (2011), nos estudos do período descritivo, e 

também os estudos de Grize (1996), sobre a lógica natural.  

Seguindo esse pensamento, Adam (2011) elege categorias para estudar o período 

descritivo, que são as operações de tematização, operações de aspectualização, operações de 

relação e operações de expansão por subtematização.  

Nessa perspectiva, a partir dessas categorias de análise do período descritivo de Adam 

(2011) e da lógica natural de Grize (1996), especificamente a esquematização, é que 

Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) elaboraram as categorias semânticas de análises das 

Rd nos estudos da ATD. Os autores propuseram essas categorias por entenderem que as 

pesquisas de Adam em ATD não se detiveram de forma aprofundada na formulação de 

categorias de análises para a Rd. Ao discorrerem sobre a Rd, Rodrigues et al. (2012, p. 298) 

situam que “a noção de representação discursiva, ainda que claramente colocada e 

reconhecida na economia geral das categorias textuais, encontra-se relativamente pouco 

desenvolvida e incompleta”. 

Nesse entendimento, o grupo de Pesquisa em Análise Textual dos Discursos, do 

Departamento de Letras, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
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desenvolveu as categorias de análises do nível semântico do texto com foco na Rd. Como está 

exposto em Rodrigues, Passeggi e Silva Neto, (2010, 174, grifos do autor): 

 

 
Propormos, então, aqui, alguns procedimentos de construção semântica da 

proposição, com base nas operações que a ATD define para o 

período/sequência descritiva (ADAM, 2008b p. 215-224): tematização (que 

reinterpretamos como um caso específico de referência / referenciação), 

aspectualização e relação. Das operações lógico-discursivas de Grize (1990, 

1996), focalizaremos as operações de predicação e Localização espacial e 

temporal. A conexão, também apresentada por Grize, poderá ser incluída na 

noção de ‘relação’ de Adam. Nossa proposta rearticula e redefine 

parcialmente essas categorias, conforme nossos propósitos. 

 

 

Assim, atualmente, temos as categorias da referenciação, a predicação, a 

modificação, a relação e a localização espacial e temporal desenvolvidas por (ADAM, 2011; 

GRIZE, 1990, 1996; RODRIGUES, PASSEGGI e SILVA NETO, 2010; PASSEGGI, 2001; 

RODRIGUES et al., 2012). 

Para melhor entendimento, apresentamos um quadro que organiza as categorias de 

operações semânticas que Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010) adaptaram para 

trabalharem a construção da representação discursiva. 

 

QUADRO 1 – SÍNTESE DAS OPERAÇÕES SEMÂNTICAS DAS RD 

Operações Semânticas  
(RODRIGUES; PASSEGGI; SILVA 

NETO, 2010)  

Síntese  

Referência 
 

 

Diz respeito a toda entidade ou a todo objeto 

que é nomeado, designado quando se usa 

um determinado termo ou se cria qualquer 

situação discursiva. 

Predicação  Está voltada para os processos verbais e para 

as relações predicativas dos enunciados.  

Aspectualização  Volta-se para os atributos dos referentes e 

dos processos verbais.  

Relação  Envolve dois processos: a assimilação 

analógica, que pode ser desenvolvida por 

meio das metáforas e de outras figuras de 

linguagem, e os elementos de conexão que 

ligam os enunciados entre si.  

Localização  Diz respeito às circunstâncias de tempo e de 

espaço em que se desenvolvem os processos 

verbais.  
Fonte: Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010). 
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No Quadro 1, visualizamos as categorias semânticas que seguimos nesta pesquisa para 

analisar a Rd que os remanescentes quilombolas constroem. É pertinente lembrar que, em 

uma análise, todas essas categorias podem ser acionadas no momento da interpretação para a 

(re)construção da Rd, mas não necessariamente é preciso que isto seja feito, pois o analista 

pode fazer interpretações de Rd de si, do alocutário e do tema tratado, apenas com uma dessas 

categorias. Nessa direção, as Rd são construídas a partir de um cotexto realizado em um 

contexto, este dita as regras de construção do referente, lenvando em consideração os 

conhecimentos acumulados dos locutores e dos alocutários deixando, assim, o referente 

instável e sujeito as mais inimagináveis mudanças.  

A seguir, apresentamos, pontualmente, cada uma de nossas categorias de análises, 

ilustradas com um excerto do nosso corpus. Nesse excerto, mostramos como a Rd de sujeitos 

que passaram por necessidades, especificamente no que refere às vestimentas, é construída 

por meio das categorias semânticas da referenciação, predicação, localização espacial e 

temporal e relação. 

 

2.3.5.1 Referenciação
5
 

 

A referenciação é entendida, neste trabalho, como toda forma de nomeação, 

renomeação, categorização e recategorização de todo referente, tendo em vista a contribuição 

para a representação discursiva. Em sua essência vai além do referente, pois não apenas 

nomeia, mas, ancorado no contexto sociocultural, traz para a atividade discursiva todos os 

pré-construídos dos participantes dos discursos no momento da interação. 

Para este trabalho, realizamos nossas análises com base nos conceitos de Koch (2004) 

sobre a referenciação como atividade discursiva, ou seja, o falante usa as proposições-

enunciados, com intenções específicas, nas quais podem ser interpretadas as suas Rd devido 

às escolhas dos referentes e às formas que são nomeados os participantes dos processos 

verbais.  

Ilustramos o processo de referenciação com o excerto 3 do nosso corpus: 

 

Excerto 3 
M50: nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí na antiguidade era  

uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im dia...que hoje im dia a gente... cumo 

se diz? ... tẽi suas rôpas boa [...] 

101a 

102a 

103a 

                                                           
5
 O termo referenciação foi usado no lugar de referência, seguindo os estudos atuais da ATD, conforme Ramos 

(2011), Queiroz (2013), Oliveira (2013), Andrade (2014), Oliveira (2014), Aquino (2015) e Silva (2015).  
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e naquele tempo as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso Ele tava precisano dũa 

muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada... “mĩa fia é mió você í lá im Mundoca batê 

mĩas rôpa diche “ô papai... tá munto tarde...” 

104a 

105a 

106a 

 

No excerto 3, podemos observar o referente “rôpa”, na linha 101a, sendo 

recategorizado. por “mudĩas...”, na linha 104a. Dessa forma, a partir dessa modificação, a Rd 

de pessoas que passaram necessidades em relação a vestimentas é construída. 

 

2.3.5.2 Predicação 

 

Para essa categoria semântica, seguimos a definição de Rodrigues, Passeggi e Silva 

Neto (2010, p. 175), quando conceituam que predicação “remete tanto à operação de seleção 

dos predicados, isto é, à designação dos processos, no sentido amplo (ações, estados, 

mudanças de estado etc.), como ao estabelecimento da relação predicativa no enunciado”. 

Assim, a predicação diz respeito aos predicados verbais e nominais conceituados 

gramaticalmente e fazem com que o referente pratique uma ação ou apresente um estado deste 

referente (doente, sozinho, triste). Portanto, a predicação é importante nas interpretações das 

Rd, pois, a partir dessas ações e estados, é que observamos quais Rd estão presentes por meio 

destas proposições-enunciados. 

Vejamos como as predicações aparecem no nosso corpus: 

 

Excerto 4 
M50: nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí na antiguidade era  

uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im dia...que hoje im dia a gente... 

cumo se diz? ... tẽi suas rôpas boa [...] 

e naquele tempo as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso Ele tava precisano 

dũa muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada... “mĩa fia é mió você í lá im Mundoca 

batê mĩas rôpa diche “ô papai... tá munto tarde...” 

101a 

102a 

103a 

104a 

105a 

106a 

 

No excerto 4, a Rd de pessoas que passaram necessidades em relação a vestimentas é 

construída por meio da predicação. Os verbos, nas proposições-enunciados, “era uma rôpa 

mais fracazĩa...”, na linha 101a e 102a, “era fraca... tĩa pôcas...” e “tava precisano”, na linha 

104a e, por fim, “dũa muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada...”, na linha 105a, todos 

usados na fala de uma mulher de cinquenta anos, que constroem essa imagem da necessidade 

que esses sujeitos tinham em relação às roupas. 
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2.3.5.3 Aspectualização/modificadores 

 

Essa categoria, segundo Ramos (2011), “É uma operação semântica que consiste em 

atribuir qualidades ou atributos às partes dos objetos descritos”, ou seja, está relacionada aos 

adjetivos atribuídos aos referentes e aos predicados no decorrer do discurso. Para nossas 

análises, seguimos, também, a perspectiva desenvolvida por Queiroz (2013, p.98), uma vez 

que a autora considera “essa categoria como sendo a modificação do referente. Trata-se de 

uma categoria semântica de construção da Rd que atribui propriedades específicas do objeto 

referenciado.”  

Nesse sentido, a partir desses adjetivos, o interpretante da Rd será direcionado para 

verificar quais as intenções daquele locutor em atribuir uma determinados modificadores na 

construção de um discurso específico, chegando, assim, à Rd daquele sujeito discursivo. 

Destacamos, no excerto 5, expressões que ilustram essa discussão: 

 

Excerto 5 
M50: nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí na antiguidade era  

uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im dia...que hoje im dia a gente... 

cumo se diz? ... tẽi suas rôpas boa [...] 

e naquele tempo as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso Ele tava precisano 

dũa muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada... “mĩa fia é mió você í lá im Mundoca 

batê mĩas rôpa diche “ô papai... tá munto tarde...” 

101a 

102a 

103a 

104a 

105a 

106a 

 

Por meio dos modificadores, é possível observarmos nas proposições-enunciados 

“uma rôpa mais fracazĩa...”, na linha 102a, e “as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas...”, na linha 104a, 

que quase todas as roupas desses sujeitos eram de baixa qualidade, sendo que as roupas um 

pouco melhor eram em apenas duas mudas: “dũa muda das milhozĩa”, na linha 105a. Essas 

construções, por meio dos modificadores do referente rôpa, mostram a Rd de pessoas que 

passaram necessidades em relação às vestimentas.  

Os modificadores são observados, também, no termo “mais” que modificam o 

referente “rôpa” afirmando que não era uma simples vestimenta de roupa fraca, uma vez que 

essa senhora intensifica o seu dizer ao afirma que era uma roupa “mais” fraca. 
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2.3.5.4 Localização 

 

Adam (2011, p. 181, grifos do autor) denomina esses elementos de organizadores 

textuais que “exercem um papel capital no balizamento dos planos textuais” e são nomeados, 

primeiramente, pelo autor, em temporais e espaciais. Desse modo, assim os conceitua: 

 

 
Organizadores espaciais: (à esquerda/à direita, antes/depois, em 

cima/embaixo, mais longe, de um lado/de outro etc.). Organizadores 

temporais: (então, antes, em seguida, [e] então, depois, após, na véspera, 

no dia seguinte, três dias depois...) Os organizadores temporais possuem 

uma propriedade interessante: a de poder combinar conforme uma ordem de 

informatividade crescente: E + então + depois + após/em seguida/mais 

tarde/logo em seguida. 

 

 

A partir destes conceitos, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p. 176) elegem a 

sua categoria de análise de Localização espacial e temporal que “indica as circunstâncias 

espaço temporais nas quais se desenvolvem os processos e os participantes”. Nesse sentido, as 

proposições-enunciados referentes aos lugares e tempos, entendidos, gramaticalmente, como 

advérbios, são analisadas com o intuito de verificar onde e quando ocorrem os acontecimentos 

do texto. Queiroz (2013, p. 69) ressalta que “são recursos importantes que indicam onde e 

quando os objetos são representados, discursivamente, pelo conteúdo expresso no texto”. 

No excerto 6, ilustramos essas categorias, mostrando como esses elementos aparecem 

no conteúdo expresso no texto: 

 

Excerto 6 
M50: nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí na antiguidade era  

uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im dia...que hoje im dia a gente... cumo 

se diz? ... tẽi suas rôpas boa [...] 

e naquele tempo as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso Ele tava precisano dũa 

muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada... “mĩa fia é mió você í lá im Mundoca batê 

mĩas rôpa diche “ô papai... tá munto tarde...” 

101a 

102a 

103a 

104a 

105a 

106a 

 

Os localizadores espaciais e temporais, no excerto 6, mostram a dificuldade que esses 

sujeitos passaram em relação às poucas roupas que tinham para vestir. Na linha 101a, 

podemos observar que M50 localiza o tempo em que passaram essa dificuldade, quando 

afirma “ai na antiguidade”, já na linha 104a, “naquele tempo” também reforça que foram 

períodos difíceis para conseguirem o que vestir. Outra construção temporal que remete a essa 

dificuldade é construída na linha 106a, “tá munto tarde...”, que, contextualizada no texto, 
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mostra que, mesmo estando tarde, M50 teve de ir lavar as roupas do pai, pois eram poucas e 

ele não tinha o que vestir para fazer uma viagem no dia seguinte. 

A localização espacial construída na linha 105a, “lá im mundoca”, mostra essa Rd de 

pessoas que passaram necessidades em relação às vestimentas, uma vez que o fato de não ter 

água na residência e as roupas serem poucas fazia com que os remanescentes quilombolas 

estivessem constantemente saindo de suas casas, em busca de lavar roupa e, assim, poderem 

ter roupas limpas para o uso.  

 

2.3.5.5 Relação  

 

Essa categoria, em Adam (2011), é conceituada de operações de relação. Essas 

operações se referem a duas outras que são as de contiguidade e as de analogia. Esta se refere 

às comparações e metáforas, aquela se apresenta por meio de elementos usados para que o 

texto tenha continuidade. Semelhantemente, Rodrigues, Passeggi e Silva Neto (2010, p.176) 

elegem a relação como categoria para análise das Rd e afirmam que ela “envolve dois 

processos: a assimilação analógica, que pode ser desenvolvida por meio das metáforas e de 

outras figuras de linguagem, e os elementos de conexão que ligam os enunciados entre si”.  

Por fim, apresentamos, no excerto 7, como a relação se materializa no texto: 

 

Excerto 7 
M50: nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí na antiguidade era  

uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im dia...que hoje im dia a gente... 

cumo se diz? ... tẽi suas rôpas boa [...] 

e naquele tempo as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso Ele tava precisano dũa 

muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada... “mĩa fia é mió você í lá im Mundoca batê 

mĩas rôpa diche “ô papai... tá munto tarde...” 

101a 

102a 

103a 

104a 

105a 

106a 

 

A Rd de sujeitos que passaram dificuldades em relação às vestimentas é construída por 

meio da categoria da relação, no momento que M50 compara as roupas da antiguidade com as 

de hoje. Desse modo, nas linhas 101a e 102a, é possível observarmos a seguinte proposição-

enunciado: “na antiguidade era uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im 

dia...que hoje im dia”. Assim, percebemos, por meio dessa relação do tempo antigo com a 

atualidade, que essas pessoas controem uma Rd de que tinham poucas roupas e, hoje, sentem 

mais facilidade em adquirirem roupas em quantidade e qualidade para o uso no seu dia a dia. 
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Diante dessa discussão acerca da perspectiva teórica da ATD no que se refere ao 

tratamento do texto e do discurso, realizamos, nesse trabalho, as análises das Rd dos 

remanescentes quilombolas de Portalegre/RN, em narrativas contadas.  

Assim, após essa discussão teórica, apresentamos, no capítulo 3, os passos 

metodológicos para a construção de nossa pesquisa. 
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3 ASPECTOS TEÓRICO METODOLOGICO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia da pesquisa, uma vez que, a partir de 

conceitos científicos sobre os métodos e abordagens de pesquisas, mostramos quais passos 

seguimos para alcançarmos os objetivos propostos no início deste trabalho. Nesse sentido, 

contextualizamos a pesquisa e apresentamos o nosso corpus e o objeto de pesquisa. 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para esta pesquisa, trabalhamos com a abordagem qualitativa, uma vez que “os 

significados, a interpretação, surgem da percepção do fenômeno visto num contexto” 

(TRIVIÑOS, 1987, p. 129). Dessa forma, a partir de um contexto específico, o pesquisador se 

coloca como fator principal de sua pesquisa, pois é ele quem, a partir dos dados e do método 

utilizado, realiza as interpretações. Neste trabalho, analisamos textos concretos e, a partir dos 

estudos da ATD, especificamente, a representação discursiva de quilombolas por meio de 

elementos linguístico-gramaticais e semântico-discursivos, mostramos como esses sujeitos se 

representam e constroem os sentidos em suas falas. 

Para a realização da pesquisa, é necessário focar em qual método científico ela está 

enquadrada. Lakatos e Marconi (2002, p. 83) afirmam que: 

 

 
Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se 

devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no 

processo de pesquisa. Os métodos que fornecem as bases lógicas à 

investigação são: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e 

fenomenológico. 

 

 

Nesse sentido, seguindo as orientações das autoras citadas, em relação à pesquisa 

seguimos o método dedutivo e indutivo; dedutivo, uma vez que partimos de um estudo global 

sobre determinado campo científico para a compreensão de um caso específico. Esse método, 

segundo Silva (2001, p. 25), “tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas. Por 

intermédio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o 

particular, chega a uma conclusão”. Assim, iniciamos por estudos de textos teóricos e, em 

seguida, aplicamos a teoria em um corpus particular. Neste trabalho, partimos dos estudos da 

ATD de Adam (2011) com foco nas operações semânticas, especificamente, com a noção de 

representação discursiva, para, assim, estudarmos as Rd dos remanescentes quilombolas de 
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Portalegre/RN, contidas em narrativas contadas no corpus A fala de remanescentes 

quilombolas de Portalegre do Brasil. No método indutivo que segundo Gil (2008, p.10), 

 

 
parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior do 

trabalho de coleta de dados particulares. De acordo com o raciocínio 

indutivo, a generalização não deve ser buscada aprioristicamente, mas 

constatada a partir da observação de casos concretos suficientemente 

confirmadores dessa realidade. 
 

 

No nosso trabalho, usamos o método indutivo, uma vez que partimos de algo 

particular para uma questão mais ampla, ou seja, localizamos narrativas encaixadas nas 

próprias narrativas dos remanescentes quilombolas que, assim, direcionou-nos aos estudos de 

Adam (2011) sobre narrativas encaixadas, caracterizando, assim, a nossa pesquisa como 

indutiva. 

Para Gil (2008, p. 41), a pesquisa é exploratória porque 

 

 
têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições. 

 

 

Nesse sentido, a nossa pesquisa analisa como ocorrem as representações discursivas 

em textos falados interativos, buscando entender como as Rd são construídas nesse objeto de 

estudo específico. 

Já a técnica de pesquisa é descritiva que, para Gil (2008, p. 42), “tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Dessa forma, nossa pesquisa busca descrever os 

fenômenos decorrentes na fala desses sujeitos, em busca de interpretarmos as Rd. Assim, 

consequentemente, a nossa pesquisa já se torna explicativa, pois Gil (2008, p. 42) afirma que 

as pesquisas anteriormente citadas são uma prévia para esta pesquisa e que “pode-se dizer que 

o conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos pelos estudos 

explicativos”. Assim, buscamos, a partir do objeto de estudo, o texto falado, a descrição e a 

interpretação das representações discursivas nas narrativas desses remanescentes quilombolas.  

A pesquisa se caracteriza como documental. Para Gil (2008, p. 45): 
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A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 

diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes, enquanto a 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se 

de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. 

 

 

Assim, partimos de um documento, que são as narrativas contidas no e-book, sendo 

que esses textos concretos ainda não tiveram um estudo analítico em uma perspectiva das Rd. 

Portanto, para mais informações, na seção 3.2 apresentamos o nosso objeto de pesquisa. 

 

3.2 O OBJETO DE PESQUISA: O TEXTO FALADO INTERATIVO 

 

Neste tópico, apresentamos o nosso objeto de estudo que é o texto falado interativo. 

Para isso, seguimos os estudos da análise da conversação, com foco no trabalho de Kerbrat-

Orecchioni (2006). 

Entendemos, com Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 07, grifos do autor), que “a situação 

mais comum de exercício da linguagem é aquela em que a fala circula e troca-se (o diálogo, 

portanto) e em que se permutam permanentemente os papeis do emissor e do receptor”. Desse 

modo, a autora conceitua o que é o texto falado interativo e mostra as suas especificidades que 

é o que discutimos nessa seção do nosso trabalho. 

Essa reflexão é necessária pelo fato de nosso corpus ser composto por entrevistas que 

seguem as orientações dos estudos da análise da conversação. Nesse sentido, faz-se necessário 

entendermos sobre os gêneros que seguem esta sistematização para, assim, podermos realizar 

análises de acordo com as especificidades presentes no nosso objeto de estudo. 

No decorrer dessa apresentação, buscamos apresentar alguns conceitos com exemplos 

ilustrativos retirados do nosso corpus. 

É pertinente iniciarmos pelo conceito de interação. Para Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 

56), a interação é: 

 

 
Qualquer que seja o ‘tipo’ no qual ela se inscreva (conversação, entrevista, 

consulta médica etc.), uma interação é uma unidade comunicativa que 

apresenta uma evidente continuidade interna (continuidade do grupo de 

participantes, do quadro espaço temporal, bem como dos temas abordados) 

quando rompe com o que antecede e com o que se lhe segue. 
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Com a citação da autora, começamos a entender o conceito de interação que é o modo 

de conversa formal ou não entre dois ou mais participantes. Essa interação ocorre quando é 

exequível, através das falas dos integrantes, um possível rompimento com o que antecede e 

com o que lhe segue nas suas falas. Nesse sentido, é na interação que as mútuas conversas que 

mantém a sociedade são produzidas, de modo que é na interação que esses textos orais são 

produzidos em diversos contextos sociais para organizar e executar as diversas práticas 

sociais que dependem da interação entre os falantes. 

Ainda segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), para ocorrer a interação, não é necessário 

que estejam apenas duas ou mais pessoas falando, mas que estas pessoas estejam engajadas 

em uma troca de falas e que falem alternadamente, realizando, assim, uma negociação para 

que a interação de fato aconteça de forma produtiva. Para a autora, a interação face a face é 

co-produzida, ou seja, os dois ou mais integrantes de uma determinada interação são 

responsáveis de forma colaborativa na construção do sentido deste discurso para que seja 

comum o entendimento para ambas as partes.  

É nesta perspectiva que os estudos da análise da conversação contribuem para 

entendermos esses textos interativos, ou seja, essa comunicação face a face. Desse modo, 

Kerbrat-Orecchioni (2006) explica que existe uma etnometodologia, um termo forjado por H. 

Garfinkel para descrever os métodos utilizados por uma sociedade para gerenciar o conjunto 

de problemas comunicativos que surgem na vida cotidiana. Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 22, 

grifos do autor) afirma que, com o os estudos de H. Sacks e E. Schegloff, a análise 

conversacional ganhou o domínio autônomo de pesquisa com o objetivo de:  

 

 
Descrever o desenvolvimento das conversações cotidianas em situação 

natural. As conversações aparecem, com efeito, como um lugar privilegiado 

de observação das organizações sociais em seu conjunto, nas quais elas são 

somente uma forma particular, e particularmente exemplar: nelas 

observamos como os participantes recorrem a técnicas institucionalizadas 

para efetuar em conjunto a gestão de diferentes tarefas que eles têm de 

completar (assegurar a alternância dos turnos de fala, ‘corrigir’ as eventuais 

falhas da troca comunicativa, conduzir uma narrativa ou uma descrição, 

encaminhar de modo eficaz a negociação dos temas, da abertura e do 

encerramento da troca etc.). 

 

 

É seguindo a sistematização citada pela autora que o corpus A fala de remanescentes 

quilombolas de Portalegre do Brasil está organizado, ou seja, as entrevistas estão em turnos, 

com as falas reproduzidas da forma que eles utilizaram a língua portuguesa para se 

expressarem. Dessa forma, foi considerado o socioleto específico da comunidade; além disso, 
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foi usada toda a pontuação e acentuação possível para que pudesse, assim, reproduzir de 

forma fiel a fala dos sujeitos. 

Vejamos o início do inquérito 04, quando o entrevistador começa uma conversa com 

uma mulher de oitenta e um anos e um homem de oitenta e quatro anos. 

 

QUADRO 2 – AMOSTRA 01 DO INQUÉRITO 04 

INQUÉRITO 04 LINHAS 

E: Pode deixar que eu entro. Cadê ele... está aí? 

M81-03: Tá... 

H84-06: Oi ... meu patrão...meu coroné... como tẽi passado vossa incelença? ... bẽi?... bẽi... né... meu 

patrão? 

E: Estou bem seu Mané... bem... bem... e o senhor... como vai? 

H84-06: Graças a Deus nũa boa altura... né? ...nũa boa altura de bẽi... né? ...de bẽi... vamo se 

 sentá!... 

1d 

2d 

3d 

4d 

5d 

6d 

7d 
Fonte: Souza, Mendes e Fonseca (2011, p. 54, grifos nosso). 

 

No quadro 2, observamos que o texto é organizado em linhas e sistematizado de forma 

que o leitor possa identificar quem está falando em determinado turno. Para isso, temos o “E”, 

que situa a fala do entrevistado, e o “H84” e “M81”, que situam os turnos das falas do senhor 

e da senhora. Podemos verificar as repetições de palavras e a omissão da letra “s” no léxico 

“vamo”, que indica uma preocupação dos autores do corpus em descrever de forma fiel a fala 

dos remanescentes quilombolas, especificando a variação linguística usada por eles.  

Em nosso objeto de pesquisa, temos a interação entre entrevistador e entrevistado(s) 

que ocorre da seguinte forma: 

i) No inquérito 01, a interação entre E com M50 e M56; 

ii) No inquérito 02, a interação entre E com H49 H55 H39 H37; 

iii) No inquérito 03, a interação entre E com H61; 

iv) No inquérito 04, a interação entre E com H84 e M81; 

v) No inquérito 05, a interação entre E com H64 e M63; 

vi) No inquérito 06, a interação entre E com H58. 

Os estudos etno-sociológicos defendem que o uso da linguagem em um socioleto 

específico não pode ser visto como um problema. Kerbrat-Orecchioni (2006, p. 19) afirma 

que 

 

 
A diversidade de sistemas comunicativos não deve ser encarada apenas nos 

seus aspectos negativos (problema de intercompreensão), porque ela 

desempenha também um papel positivo importante como marcador de 

identidade do falante, ou na construção da relação interpessoal. (itálico do 

autor). 



65 
  

 

 

A autora disserta que o socioleto não deve ser entendido como um aspecto negativo 

para o uso da língua, ou seja, problema de intercompreensão, uma vez que percebemos a 

presença de socioletos em toda a sociedade, e que a comunicação se dá de forma fluente, 

podendo ocorrer com quem vem de fora daquele uso específico da linguagem, basta que este 

busque se incluir nos contextos linguísticos e socioculturais da comunidade em questão. 

Concordamos com a autora quando ela afirma que o socioleto é um marcador da identidade 

do falante, pois observamos in lócus no nosso corpus, em um texto falado interativo e 

transcrito, seguindo as normas da análise da conversação, cinco mulheres e oito homens, com 

pouca instrução escolar, comunicando-se tranquilamente entre eles e com um entrevistador 

universitário, sem ocorrer nenhum constrangimento da parte dos remanescentes quilombolas 

sobre a forma como estão expressando a sua linguagem. 

Ainda em relação aos apontamentos sobre a análise da conversação, temos a violação 

deliberada. De acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006), não necessariamente as regras de 

turno são obedecidas pelos membros de uma interação, podendo ocorrer violações sem serem 

consideradas como ofensivas, ou seja, quando um deles necessita acrescentar algo, fazer 

algum questionamento devido a falta de entendimento de alguma colocação feita por seu 

alocutário, pois, para ambos, o importante é que a interação tenha o seu objetivo alcançado. 

Essa violação pode fazer com que o sujeito da interação refaça a sua fala no discurso 

para que seu alocutário entenda o que ele está tentando expressar. Para isso, pode ser falado 

de outra forma, usado algum exemplo, contar uma narrativa que ilustre a sua afirmação e, 

assim, proporcionar o entendimento do outro. 

No nosso corpus, temos um caso em que ocorre uma interrupção e o sujeito encaixa 

uma narrativa para que o entrevistador entenda o termo usado por ele em sua fala. 

Vejamos o Quadro 3 com o trecho a seguir: 

 

QUADRO 3 – AMOSTRA 02 DO INQUÉRITO 04 
H84-06: JUSTAMENte... aí... bẽi... nóis infinquemo fazeno nosso ixerciço... né?... ia pra bera 

do riacho 

 pulá no cacete pula pula ((incomp.)) ... cansei de dá salto mortal quano eu passava a mão 

 assim caía praculá... caía im pézim... credita? ... e de costa tambẽi/ quano eu inveigava o coipo 

... o coipo pra tráis ... caía im pé... quano eu caía im pé já era já fazeno ôto muvimento pra pulá 

pu ôto lado... né? ... e o pulo do gato é que era... quano eu caía im pé pa pulá o pulo do gato/ 

que tẽi o pulo do gato aí que defende muita coisa/ quano nóis caía im pé precisava preicurá o 

pulo do gato... 

E: Como era esse pulo do gato? 

H84-06: De banda! ... no próprio instante queu pulava daqui pra culá... se caí im pé ligêramente 

nóis precisava pulá de banda... é pulá de banda é/... purque se nóis num pulasse de banda num 

tava ... tava comprendendo a situação... nóis pulava... purque cê sabe... o pulo do gato... véi... é 

278d 

 

279d 

280d 

281d 

282d 

283d 

284d 

285d 

286d 

287d 

288d 



66 
  
o derradêro pulo que hove... foi o pulo do gato... que a onça premeteu de pegá o gato... 289d 

Fonte: Souza, Mendes e Fonseca (2011, p.59). 

 

Com a amostra, percebemos que essa violação deu outro direcionamento ao discurso. 

Para explicar como essa interrupção influenciou no discurso do H84, precisamos 

contextualizar a situação de comunicação. Nesse trecho, percebemos que o turno estava com o 

H84, quando ele vinha narrando como enfrentou o lobisomem e, assim, em um determinado 

momento, ele afirma que não foi morto pelo lobisomem, devido ele, desde criança, fazer 

exercícios nos riachos para, se por acaso, fosse convocado para o exército, segundo ele, não 

passasse vergonha. Desse modo, ele começa a afirmar que, nesses treinamentos, aprendeu o 

pulo do gato e, assim, percebemos pelas reticências que ele iria continuar seu discurso se não 

fosse uma violação do entrevistador, quando ele pergunta como era esse pulo do gato. A partir 

dessa interrupção é que o H84 encaixa essa narrativa sobre a fábula “O pulo do gato” para 

responder o questionamento do entrevistador, e que é foco de nossas análises, posteriormente, 

neste trabalho. Assim, é a partir desse trecho que ilustramos o conceito de violação no texto 

falado interativo que, neste caso, não foi constrangedor, e sim, contribuiu para o entendimento 

de um aspecto necessário para a construção do sentido na interação entre eles.  

Por fim, o caso de uma violação com constrangimento ocorre quando, em um 

determinado contexto, muitas vezes formal, o alocutário interrompe o outro sem o deixar 

concluir a sua fala. Nesses casos, é aconselhável pelos estudos da análise da conversação 

levantar a mão para expressar que deseja usar a palavra e, assim, quando o outro terminar o 

raciocínio, este, que levantou a mão, começa a sua fala. 

Assim, finalizamos essa seção. A seguir, iniciamos a apresentação do corpus. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DO CORPUS 

 

O nosso corpus de análise é formado por narrativas que estão publicadas em um e-

book intitulado A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil e organizado 

por Souza, Mendes e Fonseca (2011). Nesse e-book estão transcritos (06) seis inquéritos de 

fala em eventos reais de comunicação entre um entrevistador e moradores das comunidades 

quilombolas do Pêga, Engenho novo e Arrojado, todas são comunidades de remanescentes 

quilombolas de Portalegre/RN. O texto é o resultado de uma pesquisa realizada pelo Núcleo 

de Estudos Linguísticos e Literários de Pau dos Ferros (NELLP), do Departamento de Letras, 

do Campus Avançado “Profa. Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
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Na Tabela 01, apresentamos os sujeitos que fizeram parte da constituição do e-book. 

 

TABELA 01 – ORGANIZAÇÃO DOS INQUÉRITOS NO E-BOOK 

INQUÉRITOS SUJEITOS ENTREVISTADOS E SUAS RESPECTIVAS 

IDADES 

Inquérito 01 Duas Mulheres com 50 e 56 anos 

Inquérito 02 Quatro Homens com 49, 55, 39, 37 anos 

Inquérito 03 Um homem com 61 anos 

Inquérito 04 Um homem com 84 e uma Mulher com 81 anos 

Inquérito 05 Um homem com 64 anos e uma Mulher com 63 anos 

Inquérito 06 Um homem com 58 anos 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

Para melhor sistematização, nos momentos que nos referirmos aos entrevistados 

usamos como código a nomenclatura usada no corpus, por exemplo, homem de cinquenta 

anos = H50. 

O corpus só foi publicado em 2011, mas a pesquisa foi realizada no ano 2000, quando 

um dos autores, no caso, Fonseca, estava na sua graduação e, assim, realizou este trabalho 

como atividade prática da disciplina Sociolinguística, do curso de Letras da UERN. Nesse 

sentido, alguns dos entrevistados já não são mais vivos, mas grande parte ainda continua 

vivendo nas comunidades remanescentes quilombolas do Rio Grande do Norte, e são 

fervorosos praticantes e preservadores de toda a cultura negra deixada pelos ex-escravos que 

lá viveram. 

As seis entrevistas são intituladas pelos autores como inquéritos, ou seja, os capítulos 

das entrevistas são nomeados por Inquérito 01, Inquérito 02 e, assim, sucessivamente. Diante 

disso, no corpo do texto deste trabalho, referimo-nos aos inquéritos da forma como estão 

apresentados no corpus. 

Os (06) seis inquéritos estão com todas as suas linhas enumeradas, mas cada um tem 

sua numeração individual, tendo início e fim em cada entrevista. Para situar o leitor em qual 

inquérito está cada linha específica, os autores atribuíram uma letra em ordem alfabética a 

cada inquérito ao lado do número de cada linha. Dessa forma, as linhas são organizadas em a, 

b, c, d, e, f, cada letra relacionada, respectivamente, à ordem dos inquéritos, por exemplo, no 

inquérito 01 temos 1a, 2a; no 02, 1b, 2b e, assim, sucessivamente. 

Os critérios para a seleção do corpus foram os seguintes: 
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i) A escolha se deu pela afinidade afetiva que temos com esse corpus, pois são 

entrevistas com pessoas do nosso contexto social, uma vez que as narrativas 

contadas por eles são muito fortes nas memórias discursivas e são 

fundamentais na construção das representações de todos os portalegrenses. 

ii) A afinidade com o texto, pois, durante a graduação, já tínhamos realizado 

pesquisas na disciplina de Morfossintaxe, no intuito de entender o uso do 

“onde” na fala desses sujeitos, ou seja, se eles usavam esse termo de acordo 

com as instruções gramaticais que sugerem ser usado apenas para lugares 

físicos, ou se eles usavam em qualquer situação. Nesse sentido, ao ingressar na 

pós-graduação e conhecer a Análise Textual dos Discursos (ATD), atentamos 

que poderíamos estudar como ocorre a representação discursiva na fala desse 

povo. Também, como critério, escolhemos esse corpus com a intenção de 

pesquisar a representação discursiva em textos falados interativos e, assim, 

ampliar os estudos dos textos concretos na área da ATD. 

iii) Como critério de escolha das narrativas, optamos por analisar as narrativas que 

contenham conteúdos sobrenaturais. Por esse motivo, escolhemos narrativas 

apenas nos inquéritos 01, 04 e 06. 

iv) Por fim, está o fato de sermos da região do Alto Oeste potiguar e querermos, a 

partir desse trabalho, divulgar, incentivar, preservar e valorizar a cultura 

afrodescendente da nossa região, a fim de que muitas realidades tristes sejam 

revertidas, por exemplo, o alcoolismo, o tabagismo, a falta de ética nos estudos 

culturais, pois muito se pesquisa, filma, escreve e pouco são os retornos das 

pesquisas realizadas com esses sujeitos. 

Os discursos expressos nos inquéritos são de pessoas simples, sem muita instrução 

escolar, e o entrevistador era recebido em suas casas. O fato de o entrevistador ser cidadão de 

Portalegre (RN) e conhecer os entrevistados fez com que eles ficassem bem à vontade e 

proferissem seus discursos sem constrangimentos. Nos discursos, temos conversas informais 

entre entrevistado(s) e entrevistador, nas quais o(s) entrevistado(s) contam fatos do seu dia a 

dia, narrativas ligadas a lendas que ainda prevalecem vivas na memória dos falantes. 

As temáticas das narrativas são as seguintes:  

i) No inquérito 01, é narrado o acontecimento sobre as botijas, que são 

recipientes de barro em que as pessoas antigas enterravam suas riquezas com a 

intenção de guardá-las e, assim, na tradição popular, esse dinheiro tornava-se 

ouro após a morte do seu dono, mas que essa fortuna era destinada a pessoas 



69 
  

específicas e, se fosse arrancado por outros, transformava-se em barro ou traria 

maldição para toda a família daquele que a desenterrou. Assim, no corpus, 

duas senhoras, M56 e M50, afirmam terem se deparado frente uma grande 

botija.  

ii) No inquérito 01 e 04, é narrada a lenda da mulher encantada na pedra. Toda a 

cidade de Portalegre sabe da existência de uma pedra muito grande na 

comunidade do Arrojado que, segundo os moradores, existe lá uma mulher 

encantada, esperando um homem que, ao menos, toque nos seus cabelos de 

ouro para desencantá-la e ficar rico. Assim, no inquérito 01, M56 e M50 e, no 

inquérito 04, M63 relatam sobre um caso de um rapaz que teve essa 

oportunidade e não aproveitou. 

iii) Existe, nas três comunidades, a lenda de um homem que, nas noites de lua 

cheia, vira lobisomem, ou seja, um homem metade lobo e metade homem. No 

inquérito 04, encontramos esses relatos de H84 e M81. H84 diz que lutou com 

o lobisomem, ao passo que M81 viu a criatura. 

iv) Dentro da narrativa sobre o lobisomem, no inquérito 04, há uma narrativa 

encaixada que apresenta uma intertextualidade com a fábula “O pulo do gato”. 

Segundo H84, foi a partir desse pulo que ele conseguiu desviar de vários 

ataques do lobisomem. 

v) Por fim, no inquérito 06, há uma narração que expõe como um dos 

entrevistados acredita que surgiram as diversidades raciais. Nessa narrativa, 

H58 relata uma visita da santa católica Nossa Senhora a uma família, e que 

essa santa teria ajudado a dar banho em algumas crianças. De acordo com H58, 

as crianças que a santa banhou ficaram brancas e, assim, surgiu a diversidade 

racial. 

É a partir dessas narrativas que investigamos como esses sujeitos constroem suas 

representações discursivas. 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Durante a leitura prévia de todo o e-book A fala de remanescentes quilombolas de 

Portalegre do Brasil, percebemos que os discursos foram se mostrando de uma forma muito 

específica, pois, em todos os inquéritos, observamos, em algum momento, uma narrativa 

sendo contada. Acreditamos que como o objetivo dos autores era apenas registrar a fala dos 
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remanescentes quilombolas, eles apenas sugeriam, em suas perguntas, que os remanescentes 

quilombolas contassem histórias de suas vidas e, desse modo, as narrativas surgiam de forma 

muito natural. Diante dessa regularidade e, como vimos que, a partir das narrativas, podemos 

compreender sobre os comportamentos, origens, crenças dos remanescentes, decidimos 

investigar as representações discursivas desses sujeitos em suas narrativas contadas. 

Para a análise dos dados, seguimos os estudos de Minayo (2004, p. 75), que elucidam 

três fases para a análise de conteúdos: “pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação”, ou seja, na primeira fase, uma visão geral do corpus com 

anotações, observações sobre regularidades e decisão sobre categorias de análises. Logo após, 

aplicamos o que se decidiu na primeira fase. Por fim, realizamos a interpretação com base nos 

dados do corpus. 

A seguir, de acordo com as fases propostas por Minayo (2004), construímos as etapas 

de interpretação dos dados que seguem as seguintes fases, sem, necessariamente, obedecerem 

a uma ordem cronológica:  

1ª Fase: Escolha do corpus A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil. 

Contextualização do objeto texto falado em entrevistas; 

2ª Fase: Seleção das narrativas contadas para as análises das Rd dos remanescentes 

quilombolas, tendo como critério as narrativas que contem acontecimentos sobrenaturais; 

3ª Fase: Levantamento e seleção de proposições-enunciados que evidenciam as 

representações discursivas dos remanescentes quilombolas; 

4ª Fase: Levantamento das categorias semânticas de análise das representações discursivas; 

5ª Fase: Seleção das categorias semânticas e dos elementos gramaticais e semânticos nas Rd 

para a interpretação dos dados. 

Todo o Corpus está em anexo no trabalho. Dessa forma, na análise, expomos apenas 

em qual inquérito e as linhas em que estão presentes as narrativas e, no texto, citamos apenas 

os excertos em quadros, seguidos de suas respectivas linhas, em que fazemos a análise 

descritiva e interpretativa acerca das representações discursivas dos sujeitos locutores. 

Para as nossas análises, selecionamos as cinco (5) narrativas na tabela 02, com os 

títulos que demos a elas com base nos conteúdos expressos, bem como apresentamos em que 

inquérito e entre quais linhas elas estão localizadas no corpus.  
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TABELA 02 – NARRATIVAS ANALISADAS 

TEMAS DAS NARRATIVAS INQUÉRITOS PÁGINAS 

BOTIJA 01 81a até 158a 

A MULHER ENCANTADA NA 

PEDRA 

01 e 04 167a até 241a 

62e até 84e 

LOBISOMEM 04 243d até 505d 

28e até 48e 

PULO DO GATO  

(Narrativa encaixada) 

04 271d até 301d 

DIVERSIDADE RACIAL 06 592f até 638f 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

Assim, finalizamos o nosso capítulo teórico metodológico. A seguir, iniciamos o nosso 

quarto capítulo com as análises dos dados. 
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4 REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS EM NARRATIVAS CONTADAS 

 

Neste capítulo, apresentamos as Representações discursivas (Rd) dos remanescentes 

quilombolas, em narrativas que apresentam relatos orais de histórias sobrenaturais. 

Percebemos que, em cada narrativa, é construído um campo isotópico complexo devido ao 

texto falado-interativo, uma vez que, em certos momentos dos relatos, a contação da história 

perde a sua linha de raciocínio e é retomada em outro ponto do inquérito.  

A análise foi feita de cada narrativa com foco nas Rd por meio das categorias 

semânticas. Desse modo, para as análises, seguimos a ordem das temáticas apresentadas na 

tabela 02 do capítulo metodológico. Assim, a 1ª narrativa a ser realizada a análise das Rd é a 

da botija. 

 

4.1 AS RD DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS NA NARRATIVA DA BOTIJA 

 

No inquérito 01, da linha 81a a 158a, está localizada uma narrativa contada por duas 

senhoras, M50 e M56, sobre uma botija. 

Nessa narrativa, M50 conta que foi lavar roupa com sua irmã M56 e encontraram uma 

botija de ouro, mas, por terem medo de voltarem com a botija e lhes tomarem, esconderam-na 

e foram logo lavar as roupas e, assim, ao retornarem, a botija não estava mais no local onde a 

colocaram. Iniciamos com a Rd de senhoras contadoras de histórias. 

 

4.1.1 Contadoras de histórias 

 

A Rd de contadoras de histórias é construída no exemplo 01, principalmente, pela 

categoria da predicação, tendo outras categorias auxiliares, como a aspectualização com foco 

nos modificadores, a localização espacial e a referenciação, que contribuem para a construção 

dessa imagem.  

 

Exemplo 01 

M56: Posso inventá?  

E:  Pode! 

M56:  Purque... isso é uma histora dũa butija...  

M50: aí eu fui  

batê a rôpa... quano eu cheguei lá no... no ingẽi... mermo no ingẽi do Pega...tĩa assim era 

 uma mata...era uma mata mermo na frente...era cada um toco de pau bunito que só...aí quano 

eu olhei assim num tava aquele butijão... (...) 

aí cadê eu pude subi no bicho... arribá pra cima... 

 PESADO!... pesado queçó... 

86a 

87a 

90a 

109a 

110a 

111a 

112a 

114a 

115a 
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M56:  Era não... num era pra mim não...mas...Ave Maria...nunca isquici... meu fio. 149a 

 

Nas narrativas, há uma relação complexa entre a realidade e a ficção, uma vez que a 

construção textual dos enunciados nos proporciona a interpretação de que o relato será uma 

ficção. No entanto, o que podemos observar durante a narrativa é que as duas senhoras tentam 

passar veracidade aos fatos. É esse entremeio entre realidade e ficção que nos leva à 

interpretação que M50 e M56 constroem uma representação discursiva de que são contadoras 

de histórias. Podemos verificar essa afirmação nas construções textuais/discursivas que as 

senhoras fazem, uma vez que, durante o texto, elas não afirmam que irão mentir, mas a 

pergunta na linha 86a, por meio da predicação “Posso inventá?”, feita por M56, faz-nos 

interpretar que a narrativa que irá seguir será um relato popular daquela comunidade, ou seja, 

a existência de botijas, e que as senhoras contam ter acontecido com elas. 

Após o entrevistador, na linha 87a, por meio também da predicação, afirmar que 

“Pode”, na linha 90a M56 diz: “Purque... isso é uma histora dũa butija...”. Por meio dessa 

construção do discurso, entendemos se tratar de um conto e que as duas senhoras têm o 

entendimento de que não esperam que o seu alocutário acredite no seu relato.  

Dessa maneira, antes de começarem a história, elas buscam fazer essa negociação com 

seu alocutário para depois entrarem na ficção sem nenhuma restrição. Nesse sentido, após 

essa negociação, as narradoras se incluem na narrativa e, por ser um texto falado interativo, 

elas trocam de turnos e, quando necessário, uma completa a fala da outra, como se realmente 

tivessem vivido aquela experiência, misturando a ficção com a realidade, citando, em riquezas 

de detalhes, os lugares da comunidade quilombola.  

Podemos observar que as senhoras asseguram, por meio da negociação com seu 

alocutário, a formação discursiva de contação de história, situada no N2 do esquema 4 de 

Adam (2011) e, assim, a partir dos pré-construídos delas sobre o conto da botija e sobre os 

pré-construídos do alocutário, as mulheres contam um relato surreal como se de fato tivesse 

ocorrido. Nessa perspectiva, a Rd de contadora de história também é construída pelas pistas 

textuais situadas na orientação argumentativa do N8 do esquema 4 de Adam (2011). Nesse 

sentido, esses elementos discursivos são usados para argumentar e justificar a veracidade da 

história contada. Esses argumentos são observados pela referenciação da pessoa verbal “eu”, 

seguida da predicação: “eu fui batê rôpa”, na linha 110a; “eu olhei, assim”, na 112a; e “eu 

pude subi”, na 114a, em que as senhoras apresentam argumentos sobre a possibilidade de a 

história ser verídica.  
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Em relação à localização espacial, são expostas informações para situar o entrevistador 

sobre o lugar onde encontraram a botija. Desse modo, temos o termo “lá” sendo 

recategorizado duas vezes: a primeira, por “no ingẽi”, a segunda, por “no ingẽi do Pega”, 

todos na linha 110a; e, na linha 111a, por “uma mata”. A partir desses localizadores, 

direcionamo-nos à noção de contexto apresentada por Adam (2011), para a interpretação da 

Rd expressa nesse trecho, pois essas localizações são usadas porque o entrevistador faz parte 

do contexto das senhoras e conhece os locais nos quais elas estão se referindo e, a partir desse 

entendimento, as senhoras podem inserir lugares reais na sua narrativa, uma vez que seu 

alocutário faz parte do “mundo do texto” (ADAM, 2011, p. 114) relatado por elas. Assim, 

apenas após essa riqueza de detalhes, elas, por meio da referenciação, chegam ao seu objetivo 

que é dizer ao entrevistador, na linha 112a, que encontraram uma botija, “aquele butijão”.  

Por fim, para confirmar esse intermeio de ficção e realidade posto pelas senhoras nesta 

narrativa, M56, a mesma que perguntou se podia inventar a história, ainda reforça a ideia de 

real do seu relato, afirmando, na linha 149a: “Ave Maria...nunca isquici”, usando o vocativo 

por meio do referente “Maria” para invocar até o nome da “Santa Maria” para dizer que nunca 

esqueceu daquela experiência que viveu. A predição “nunca esqueci” reforça a Rd de 

contadora de história, uma vez que ocorre o uso do modificador “nunca” intessificando a 

forma de M56 afirmar sobre o não esquecimento desse possível fato sobrenatural ocorrido em 

sua vida. 

Assim, por meio das predicações “Posso inventá?”, “eu fui batê rôpa”, “eu pude subi”, 

“nunca esqueci” e outras categorias auxiliares, assim como, pelos conceitos de contexto, 

formação discursiva e orientação argumentativa, essas senhoras constroem a Rd de contadoras 

de histórias.  

O referente “Maria” faz parte da Rd de religiosos que apresentamos, em 4.1.2, com 

base nas proposições-enunciados contidas nessa narrativa. 

 

4.1.2 Religiosos 

 

As categorias que se destacam na construção da Rd da religiosidade são as da 

referenciação e a localização espacial.  

 

Exemplo 02 
M56: “mĩa fia... pelo amor de Deus... purque que você num vêi dêchá aqui?” 

Ave Maria...nunca isquici... meu fio. 

eu acho...eu acho que/ mermo ali naquele camim que vai lá pro Santo Antõi...  

141a 

149a 

153a 
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Com base nos enunciados, percebemos que a religião dos remanescentes quilombolas 

é o cristianismo, por meio do catolicismo. Essa interpretação é possível graças ao referente 

“Deus”, na linha 141a, bem como o referente “Maria”, na linha 149a e que são referentes do 

campo da religião católica.  

Nesse sentido, a partir dos referentes, observamos as proposições-enunciados “pelo 

amor de Deus”, na linha 141a, e “Ave Maria”, na linha 149a, que são vocativos usados no 

meio da religião cristã católica. O termo “Santo Antõi”, na linha 153a, é usado como 

localização espacial, já que temos, na linha 153a, “naquele camim que vai lá pro Santo 

Antõi..”, ou seja, a proposição “lá” um lugar chamado com nome de um santo católico. Desse 

modo, entendemos que eles se representam como católicos, pois é costume dos que praticam 

o catolicismo colocarem nomes de santos da sua religião em propriedades, comércios etc. 

Assim, essa série de referentes do catolicismo nos faz interpretar a Rd de religiosos 

praticantes do cristianismo, especificamente, o catolicismo. 

Na seção 4.1.3, apresentamos a Rd de povo sobrevivente, uma representação 

discursiva significativa presente nas narrativas desses sujeitos. 

 

4.1.3 Povo sobrevivente 

 

As categorias da relação, da referenciação, da aspectualização e da localização 

contribuem para a Rd de um povo sobrevivente. 

Iniciamos pelo excerto no exemplo 03. 

 

Exemplo 03 
M50: nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí na antiguidade era  

uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im dia...que hoje im dia a gente... 

cumo se diz? ... tẽi suas rôpas boa”. 

“e naquele tempo as rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso” 

101a 

102a 

103a 

104a 

 

Com a categoria da relação, a partir do termo “como”, temos a comparação das roupas 

do seu tempo de adolescência com as de hoje. Nesse sentido, percebemos a representação 

discursiva de uma senhora que viveu em um período difícil para a comunidade remanescente 

de quilombolas, incluindo a qualidade e a quantidade das vestimentas, pois, além de afirmar 

serem roupas fracas, ainda eram poucas; no caso, temos o numeral “duas”, acompanhado pelo 

referente “mudĩas” (mudas de roupas), que justifica o fato de ter ido já à tarde lavar roupas 

naquele dia, mostrando que passavam dificuldades e tinham poucas roupas, tendo que lavá-las 

constantemente para suprir as necessidades pessoais.  



76 
  

Na linha 101a, observamos o termo “épuca” como localização temporal, identificando 

o referente “rôpa” para passar a informação de como era a roupa deles no passado, que se 

concretizava com o uso da aspectualizaçao “fracazĩa” (fracazinha) e “boa”.  

No exemplo 04, a seguir, continuamos com a Rd de sobreviventes a tempos árduos.  

 

Exemplo 04 
M50: ...aí papai (...) 

mĩa fia é mió você í lá im Mundoca batê mĩas rôpa. 

cadê eu pude (...) arribá pra cima... 

 PESADO!... pesado queçó  

“vô... já de... eu vô já butá na cabeça... 

100a  

105a  

114a 

115a 

115a 

 

Em relação à predicação, temos, na linha 105a, a predicação “batê mĩas rôpa”, em que 

o verbo “batê” é utilizado por M50 no sentido de “lavar”. O uso desse verbo nos apresenta 

uma representação discursiva de sobrevivente à vida do campo, o bater roupa como atividade 

doméstica de mulheres que, na época, precisavam se deslocar de suas casas para onde tinha 

água à vontade e lavavam as roupas em cima de pedras e, apenas com uma barra de sabão, 

precisavam, literalmente, bater as roupas nas pedras para poderem lavá-las. Por isso, o verbo 

“bater” no sentido de “lavar”. A partir desse verbo, interpretamos uma representação 

discursiva da comunidade remanescente quilombola, que era a obrigação de se retirar de suas 

casas com as poucas roupas que tinham e lavarem nos rios, batendo em pedras e depois as 

levarem de volta, pois não tinham água encanada para as suas residências. 

Ainda com base nesse excerto, a predicação “arribá pra cima”, na linha 114a, no 

sentido de “levantar”, e a predicação “butá na cabeça”, na linha 115a, a senhora revela essa 

representação de sobrevivente do serviço braçal desumano, típico da divisão de classes sociais 

e do trabalho escravo. A partir dessas proposições-enunciados, a representação discursiva em 

análise vai sendo confirmada sobre a Rd de sujeitos que viveram diante de circunstâncias 

sociais adversas. 

A necessidade por água foi um problema para os remanescentes quilombolas, e quem 

tinha água nas suas terras repartia com quem não tinha. Essa é mais uma imagem de tempos 

árduos construída na narrativa. Desse modo, no exemplo 05, observamos a referenciação 

sendo o foco dessa imagem, uma vez que o referente é usado em situações discursivas 

distintas e, assim, é re-categorizado como localização temporal e espacial. 

 

Exemplo 05 
M50: ... nesse tempo...que nesse tempo era no tempo de Mundoca de Antõi... 

que só tĩa no sito água...  
91a 

99a 
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mĩa fia é mió você í lá im Mundoca batê 

nói pega pra Mundoca  

num vê”  

105a 

119a 

120a 

 

O referente “Mundoca de Antõi”, citado nas linhas 91a, 105a e 120a, remete a uma 

senhora que morava nas terras onde havia água corrente. Esse referente é importante para 

interpretarmos essa representação discursiva, revelando as dificuldades que esse povo passou, 

pois o fato de ser o único lugar onde se encontrava água, “só tĩa no sito água...”, faz com que 

as senhoras usem o referente “mundoca” em “no tempo de Mundoca de Antõi”, na linha 91a, 

como localização temporal, uma vez que afirmam ser esse lugar de onde se traziam os 

recursos hídricos para cozinhar, beber e lavar roupas.  

Na linha 105a, esse referente é re-categorizado como localização espacial, “mĩa fia é 

mió você í lá im Mundoca batê”, ou seja, esse povo não tinha como ir buscar uma quantidade 

de água o suficiente para gastar com a lavagem de roupa e, assim, saíam de suas casas com a 

roupa suja para lavarem nesse sítio onde tinha água. 

O referente é re-categorizado, mais uma vez, de localização temporal, para, apenas, 

“Mundoca”, seguido da predicação “não vê”, na linha 119a, para construir a Rd de 

sobrevivente submisso à dona da terra. Pelo diálogo, M50 e M56 queriam o ouro, mas sabiam 

da dependência delas pela água daquela terra, uma vez que, se mostrassem a botija, correriam 

o risco de perder ou a botija ou a água que tinham acesso naquelas terras. Nesse sentido, se 

não desse a botija para a dona da terra, possivelmente, seriam expulsas daquela propriedade e 

passariam por necessidades de recursos hídricos necessários para a subsistência. Assim, esse 

referente é apresentado em três categorias e em contextos diferentes, de modo que, mais uma 

vez, interpretamos a Rd de um povo que passou por tempos árduos. 

Esses sujeitos cresceram em um modelo de sociedade diferente da atual. Entre 

diversas diferenças, é possível observarmos a criação dos filhos, uma vez que a obediência 

aos pais era, muitas vezes, construída por meio do medo, da disciplina e, em diversos casos, 

com a agressão. Nessa perspectiva, na seção 4.1.4, apresentamos a Rd de pais rígidos. 

 

4.1.4 Pais rígidos 

 

A Representação discursiva dos remanescentes como pais rígidos é apresentada nas 

duas falas presentes no exemplo 06. Na narrativa, forma-se uma cadeia semântica construída 

por meio da predicação, com o auxílio da referenciação e da localização espacial.  
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Exemplo 06 

M50: mĩa fia é mió você í lá im Mundoca batê 

“ô papai... tá munto tarde... dá tempo não” ...dizia... “vá mĩa fia que amãiã eu 

preciso de... dessa rôpa que é pra mim í lá pra o Martins”  

E: Teresa...quem era?  

M56: É mĩa irmã...”. 

M56: Passemo o resto da tarde todĩa (...) procurano esse butijão e nada...quano nóis  

cheguemo... quase nóis ia levano uma pisa ...purque papai diche quéra pra vim cedo  

aí fomu contá a histora a papai ...  

“mĩa fia... pelo amor de Deus... purque que você num vêi dêchá aqui?” 

105a 

106a 

107a 

122a 

123a 

135a 

136a 

138a 

141a 

 

Pelos enunciados, visualizamos sujeitos que tinham o pai como autoridade que dava 

ordens e punia, caso ocorresse desobediência às suas ordens. Isso pode ser observado nos 

momentos em que M56 cita a fala do pai. Assim, a predicação “ia levano uma pisa”, na linha 

136a, indica o método tradicional da época de disciplinar as filhas em momentos de alguma 

desobediência diante uma ordem dada por ele, figurando a educação por meio da violência 

física. Desse modo, observamos mulheres submissas ao modelo patriarcal e dominante em 

que o sexo feminino devia obediência aos homens, começando obedecendo aos pais e, em 

seguida, aos maridos. O patriarcado é um modelo que muito influenciou a história da mulher 

na sociedade, as conquistas do sexo feminino por alguma autonomia ocorreram a partir de 

muitas lutas e reinvindicações para, assim, saírem de debaixo do julgo masculino e serem 

dignas de construírem a sua identidade enquanto ser social.  

A construção do sentido por meio dos verbos nos faz interpretar como a palavra desse 

pai influenciava o comportamento dessas senhoras. Observamos que os verbos, supostamente 

citados pelo pai, estão na forma imperativa e que a vontade do pai era superior a delas. Nesse 

sentido, temos no imperativo “vá mia fia”, na linha 106a, as proposições-enunciados com o 

referente, e os verbos em “papai diche quéra pra vim cedo”, na linha 136a, e “eu preciso”, na 

linha 106a, reforçam a ordem dada e que deveria a todo custo ser cumprida. Essa análise é 

também percebida pela predicação “você num vêi déchá aqui”, na linha 141a, e a localização 

espacial “aqui”, na linha 141a. Ainda pela predicação, podemos identificar na linha 105a, no 

verbo “ir”, no socioleto das senhoras “você í lá”, a representação de um pai que tinha 

autoridade e obediência das filhas.  

A localização espacial “Martins”, cidade próxima a Portalegre/RN, reforça a 

representação do pai que, mesmo em um horário inconveniente, já tarde, mandava as filhas 

irem lavar roupas, pois precisava das vestes para ir para aquela cidade. Nesse sentido, os 

discursos de M50 e M56 mostram, principalmente por meio das predicações “ia levano”, “vá 

mia fia”, “papai diche”, vêi déchá” e “você í lá”, que é possível interpretarmos a Rd de pais 
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rígidos e, como a maioria das mulheres da época, a imagem de filhas obedientes às normas 

dadas pela figura paterna. 

A seguir, continuamos nossas análises, na seção 4.1.5, com a Rd de sujeitos 

esperançosos. 

 

4.1.5 Sujeitos esperançosos   

 

A categoria utilizada para a construção da Rd de sujeitos esperançosos é a da 

predicação. 

 

Exemplo 07 
M56: Passemo o resto da tarde todĩa procurano...procurano esse butijão e nada...quano  

nóis cheguemo... quase nóis ia levano uma pisa ...purque papai diche quéra pra vim cedo pra  

rôpa inxugá e toca a procurá e nada ... quano chegamo ...aí fomu contá a histora a papai ... 

pra papai num i... num... num fosse brigá cum nóis...não que daqui pra lá ...nóis incontremo 

um butijão e de lá pra cá nóis fumo procurá e num/...num sei/...num encontramo mais... daí,  

“mĩa fia... pelo amor de Deus... purque que você num vêi dêchá aqui?” ... 

135a 

136a  

137a 

138a 

139a 

140ª 

 

A partir do exemplo 07, observamos um conjunto de predicações que mostram a 

imagem de sujeitos esperançosos. Nesse sentido, temos os verbos “Passemo”, 

“procurano...procurano”, na linha 135a, inclusive até com o uso do recurso da repetição para 

dar ênfase à esperança de que podia encontrar botija; bem como as proposições-enunciados 

“toca a procurá”, na linha 137a, “fumo procurá” e “num encontramo”, na linha 139a. Assim, 

esse conjunto de verbos forma a imagem de que esses sujeitos têm a esperança de mudar de 

vida por meio do mito. 

Essa Rd é interpretada nesta narrativa devido a esperança de ascensão social de forma 

rápida e sem o auxílio do outro. No período das entrevistas, os remanescentes viviam em 

grande parte na zona rural, na comunidade onde de fato existia um quilombo. Na época dessa 

narrativa, a saúde, a educação e a moradia não eram para eles algo ao alcance. Em tempos de 

secas, saíam para onde havia trabalho. Nessa época, exaltavam os políticos por determinarem 

o estado de emergência e, assim, aparecer algum recurso. Diante desse contexto, é que 

entendemos o mito da botija como uma forma de escape para os remanescentes, pois, diante 

da conjuntura mais desfavorável, eles não podiam buscar melhoria de vida concreta em lugar 

algum. Assim, só restava a eles a crença no mito, na lenda, no sobrenatural para que, um dia, 

a esperança vencesse a desigualdade de vida e eles saíssem do estado que viviam e ainda 

vivem.  
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Findamos, assim, nossas análises das Rd na narrativa da Botija, interpretando as 

seguintes Rd: contadoras de histórias, religiosos, povo sobrevivente, pais rígidos e sujeitos 

esperançosos. 

No tópico 4.2, iniciamos a análise das Rd da narrativa que trata da mulher encantada 

na pedra. 

 

4.2 AS RD DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS NA NARRATIVA DA MULHER 

ENCANTADA NA PEDRA 

 

A narrativa em análise está situada nos inquéritos 01 e 04, contada em duas entrevistas 

diferentes. No inquérito 01, é contada por M56 e M50 e, no inquérito 04, é contada por M63. 

Seguimos, por meio dessa narrativa, a análise das representações discursivas dos 

remanescentes quilombolas de Portalegre/RN. As categorias utilizadas para a construção das 

Rd são a referenciação, a predicação, a aspectualização e a localização espacial e temporal.  

Na narrativa, as senhoras contam uma experiência que foi vivida por Vaval, um 

membro da comunidade dos remanescentes quilombolas. Segundo o relato, ele foi levado por 

um homem à presença de uma mulher encantada em uma pedra e, segundo a fala de M56, era 

uma bela mulher que queria ser desencantada, mas o rapaz, por medo e falta de entendimento 

sobre o que tinha que fazer, não conseguiu desencantá-la.  

As Rd dos remanescentes quilombolas construídas na narrativa são as de contadoras 

de histórias, agricultores, caçadores, alcoólatras e, por fim, semelhante à narrativa da botija, 

podemos observar a Rd de sujeitos esperançosos que acreditam na ascensão social por meio 

do mito. 

Apresentamos, a seguir, na ordem citada anteriormente, seções referentes as Rd dos 

remanescentes quilombolas por meio dos respectivos excertos do corpus.  

 

 

4.2.1 Contadoras de histórias 

 

A Rd de contadoras de histórias foi interpretada nesta seção por meio da discussão de 

Adam (2011) sobre o conteúdo cotextual e contextual, uma vez que foi necessário buscarmos, 

de forma interdiscursiva e intertextual, elementos que contribuíram para a interpretação da 

Rd. Assim, o foco da análise está no conteúdo interdiscursivo presente no (N3) do esquema 4 
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de Adam (2011). As categorias que usamos nas análises são: a referenciação, a predicação e a 

localização espacial. Vejamos: 

 

Exemplo 08 
M56: lá tĩa uma pedra incantada...  

M56:  Nessa pedra... eu procurava e num via nada... e passava... passava na pedra que ela 

era mermo/... mermo cumo uma prata.  

E:   Quem é esse menino de Paulinho? Ele tá vivo ainda?  

M56:  É vivo... mais num tá aqui...ele tá im Brasilha. 

E:  Sim, tá em Brasília...  

M50:  [Tá im Goiás] 

162a 

165a 

166a 

165a 

169a 

170a 

171a 

 

Durante a narrativa, M56 constrói, mais uma vez, a Rd de uma contadora de história 

por meio das proposições-enunciados destacadas no exemplo 08.  

Começamos a interpretação da Rd de contadora de história nesta narrativa pela 

proposição-enunciado da linha 162a, na qual ela afirma: “Nessa pedra... eu procurava e num 

via nada”. O referente “eu” e as predicações “procurava” e “não via”, uma vez que estas 

construções textuais informam que M56 e M50 não têm com provar o  acontecimento 

sobrenatural. No entanto, à medida que as senhoras contam a história, elas fecham as 

oportunidades do locutor tentar comprovar se o que elas estão contando foi verídico ou se se 

trata de um conto. Isso ocorre devido a um aspecto do texto falado interativo, ou seja, o 

entrevistador usa o que Kerbrat-Orecchioni (2006) chama de violação deliberada, que é 

quando o entrevistador sente a necessidade de acrescentar ou perguntar algo durante a 

conversação. Assim, o entrevistador, na linha 169a, toma o turno e questiona: “Quem é esse 

menino de Paulinho? Ele tá vivo ainda?”. Ao responder, M56 afirma que sim, mas diz, na 

linha 170a, “num tá aqui... Tá im Brasilha”; em seguida, M50 toma o turno e reitera a 

afirmação na linha 172a: “Tá im Goíás”. 

Desse modo, interpretamos que as informações passadas pelas duas senhoras ao 

entrevistador o deixam com pouca possibilidade de comprovar se se trata de uma história real 

ou não, mostrando, assim, a Rd de contadora de história, pois, a partir dessas localizações 

espaciais diversas, elas podem contar de forma fantástica a narrativa sem se prender a 

acontecimentos reais ou imaginários. 

Outro aspecto que nos faz interpretar essa narrativa como conto fantástico contado por 

duas contadoras de histórias é o contexto em que as senhoras vivem. Nesse sentido, podemos 

entender, a partir do (N2) do esquema 4 de Adam (2011), que trata sobre a formação 

discursiva, que essa Rd faz parte da formação discursiva de algumas senhoras do Alto Oeste 

do estado do RN, ou seja, é possível encontrarmos mulheres do Alto Oeste do RN, com 
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idades próximas, que contam a narrativa da mulher encantada na rocha, usando a sua região 

como cenário para a história fantástica. Para entendermos essa afirmação, seguimos, agora, ao 

nível 3 (N3) do esquema 4 de Adam (2011), que trata sobre a interdiscursividade, e 

verificamos a relação interdiscursiva da narrativa de M50 e M56 com a narrativa contada por 

Dona Raimunda, moradora do Sítio Santo Antônio, na cidade de Luiz Gomes, localizada no 

Alto Oeste do RN. O relato está registrado no trabalho de Fonseca (2014, p. 24, grifo nosso), 

quando o autor informa: 

 

 
Dona Raimunda de Juliana, do Sítio Santo Antônio, contadora da lenda da 

moça da pedra encantada e do seu reino de riquezas ao alcance do caçador 

de bom coração que mereça desencantá-la. Nessa lenda, a topografia 

sertaneja se reveste do místico e do maravilhoso. As pedras que se 

encontram no terreiro de sua casa se transformam em lagoas 

encantadas, castelos, igrejas e reinos distantes onde sua voz os localiza. 
Muitos caçadores e vaqueiros dessa região afirmam terem ouvido o canto da 

princesa encantada e não olharem para trás por medo de ficarem presos ao 

encanto.  

 

 

Desse modo, semelhantemente à Dona Raimunda, as duas senhoras misturam 

referentes reais e lugares reais das comunidades com acontecimentos sobrenaturais para 

tecerem a narrativa com riqueza de detalhes. 

Podemos verificar uma interdiscursividade, ou seja, o mesmo discurso nas narrativas 

de Dona Raimunda e, como observaremos no exemplo 09, de M63, em que os mesmos 

personagens são apresentados usando a topografia de sua comunidade para tecer seus relatos 

sobrenaturais. 

Para isso, vejamos o exemplo 09: 

 

Exemplo 09 
E: Aí ... é o que essa pedra encantada? O que é que ela vira o quê?  

M63: Diz que ũa veis ũa minina de Raimundo de/ de Chico Raimundo de Freita viu ũa moça 

na janela...  

E: Virou uma casa?  

M63: Virô ũa casa... é virô ũa casa... e é ôro agora que tẽi ũa moça tẽi a porta tẽi a janela... a 

minina viu a janela aberta/ a porta... era nũa janela ... ela disse que vĩa bẽi cedim de lá pra cá e 

disse que viu ela na janela bẽi cedim lavano o rosto era/ deu até um ataque quano viu/ caiu de 

medo aí diz que é ũa casa... 

67e 

68e 

69e 

70e 

71e 

72e 

73e 

74e 

 

Assim, semelhante ao que Fonseca (2014) afirma sobre a narrativa de que as pedras 

viram castelos, igrejas e reinos distantes, da mesma forma M63 diz que a pedra localizada na 
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sua comunidade em Portalegre/RN vira uma casa de ouro, na qual essa mulher encantada 

pode ser vista na janela. 

A relação interdiscursiva ocorre, também, pelo intertexto entre o nome do lugar, no 

caso, o Sítio Santo Antônio, uma vez que Fonseca (2014) afirma que a lenda da pedra na 

rocha ocorre no Sítio Santo Antônio, em Luiz Gomes/RN; ao passo que M56, na lenda da 

mulher encantada na pedra, narra que ocorre no Sítio Santo Antônio, em Portalegre/RN.  

Vejamos o trecho no exemplo 10: 

 

Exemplo 10 
M56: [...] ali naquele camim que 

 vai lá pro Santo Antõi... 

E:  O Santo Antônio de papai?  

M56-01: Não... esse Santo Antõi/ de Antõi/...  

E:   [Sim...o Santo Antônio de Mundoca] 

[...] 

M56:  lá tĩa uma pedra incantada... 

152a 

153a 

154a 

155a 

156a 

 

161ª 

 

Observamos, pela localização espacial, que M56 cita, na linha 153a, o nome do lugar 

onde se encontra a pedra encantada: “naquele camim que vai lá pro Santo Antõi...”, mas só 

cita a pedra na linha 161a: “lá tĩa uma pedra incantada...”. Isso ocorre devido ao fato do texto 

falado interativo permitir que o alocutário viole o turno e faça alguma consideração. Neste 

caso, o entrevistador confunde o lugar citado por M56 com um sítio, supostamente, do seu pai 

e, assim, a narrativa é interrompida. Esse aspecto do texto falado interativo influencia na 

isotopia do texto, pois dificulta a interpretação do todo da narrativa, uma vez que não segue 

um parâmetro tradicional, exigindo mais esforço do leitor para construir a isotopia dessa 

narrativa. 

Assim, com esses trechos, é possível construirmos, de forma co(n)textual, a Rd de 

contadoras de histórias na narrativa da mulher encantada na pedra, por meio da topografia da 

região. 

Na seção 4.2.2, apresentamos a Rd de religiosos na narrativa da mulher encantada na 

pedra. 

4.2.2 Religiosos 

 

A Rd de religiosos, nessa narrativa, é construída a partir da crença de M63 nas práticas 

da religião do candomblé. As categorias por meio das quais a Rd é apresentada são as da 

referenciação e a da predicação. 
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Exemplo 11 
M63: Virô ũa casa... é virô ũa casa... e é ôro agora que tẽi ũa moça tẽi a porta tẽi a janela... a 

minina viu a janela aberta/ a porta... era nũa janela ... ela disse que vĩa bẽi cedim de lá pra cá 

e disse que viu ela na janela bẽi cedim lavano o rosto era/ deu até um ataque quano viu/ caiu 

de medo aí diz que é ũa casa...  

E: Aí pá desencantar faz o quê?  

M63: diz que... os pai de santo... né? ... manda benzê... mas eu acho que só vino uns 

ameiricano mermo... não? ... é puique a minina... e arrupia o cabelo se o sĩô tivê o coipo 

aberto... que o povo diz que essa minina tĩa. 

71e  

72e  

73e  

74e 

75e  

76e  

77e  

78e 

 

A intervenção, que, de acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006), é uma característica do 

objeto de estudo texto falado interativo, é o que desencadeia, nessa narrativa, a Rd de 

religiosos, uma vez que, a partir dessa ferramenta discursiva, o entrevistador influencia no 

discurso de M63. Nessa perspectiva, percebemos, na linha 74e, a partir das reticências, que 

M63 estava no seu turno de fala quando, na linha 75e, o entrevistador realiza a seguinte 

intervenção “Aí pá desencantar faz o quê?”, fazendo com que a entrevistada mostre essa Rd 

de religiosa, mas recorrendo ao sincretismo religioso, pois usa termos da religião do 

candomblé e do catolicismo. 

A Rd de religiosos se dá pela citação do referente “os pai de santo” e da predicação 

“manda benzê”, ambos na linha 76e. Essas proposições-enunciados são de práticas religiosas 

distintas, uma vez que “pai de santo” é uma autoridade prática da religião do candomblé, e 

“benzer” é praticado pelo catolicismo. Desse modo, mesmo depois de mais de cem anos que 

os descendentes desses sujeitos foram trazidos da África com escravos para o Brasil, 

percebemos, nos discursos desse sujeito, traços de religiões afrodescendentes na constituição 

das formas de crenças dos remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil, mostrando que 

esse período escravocrata fez surgir um povo com suas crenças e fé esfaceladas, e que,  a 

religiosidade mntida por um sincretismo religioso. 

Na seção 4.2.3, apresentamos a Rd de alcoólatras na narrativa da mulher encantada na 

pedra. 

 

4.2.3 Alcoólatras 

 

A categoria que se destaca na interpretação desta Rd é a predicação, acompanhada por 

seus respectivos referentes. 

 

Exemplo 13 
M56: [...] quano ele bibia cachaça... tumava cachaça... chegava uma pessoa pra levá ele... e 

discia presse canto e nẽi era pra  

180a 

181a 
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dizê nada a ninguẽi. 

M50:  ôto dia... aconteceu... que o minino tomô uma cachaça... aí toda vida que tomava essa 

cachaça... tĩa aquele sentido de i pra esse canto... aí desceu... 

182a 

212a 

213a 

 

O relato do acontecimento sobrenatural com o remanescente quilombola Vaval se deu 

em mais de um momento. No entanto, de acordo com M56, o evento ocorria quando o 

personagem tinha ingerido bebida alcoólica. Os enunciados que mostram isso são: “ele bibia 

cachaça... tumava cachaça...”, na linha 180a, construídos pelo referente “ele” e pelas 

predicações “bibia” e “tumava” para se referir, nas duas construções, à “cachaça”; e o 

enunciado “ôto dia... aconteceu... que o minino tomô uma cachaça...”, construído pela 

localização temporal “ôto dia”, que nos direciona a outro acontecimento. Em seguida, temos, 

mais uma vez, a predicação “tomô” para se referir à cachaça. 

Por fim, ainda temos o enunciado “aí toda vida que tomava essa cachaça...”, linha 

221a, em que a predicação “tomava” é usada para se referir a “essa cachaça” e, dentro da 

predicação, a localização temporal “toda vida” no sentido de “sempre”, contribuindo para a 

construção da imagem de alcoólatra. 

Esses enunciados nos revelam uma Rd de um remanescente quilombola alcoólatra 

presente na comunidade dos remanescentes quilombolas. 

Com base nessa realidade, no centro de saúde da cidade de Portalegre/RN  

constatamos que há altos índices de alcoolismo nas comunidades remanescentes de 

quilombolas. Neste trecho, verificamos o que Adam (2011) chama de co(n)texto, ou seja, 

partimos da interpretação da Rd por meio das construções linguísticas discursivas do corpus 

construído no ano 2000 (cotexto) para, assim, chegarmos a uma realidade concreta que é um 

caso de saúde pública na cidade de Portalegre (contexto). Portanto, entendemos que o 

alcoolismo tem estado presente nessas comunidades, no mínimo, há mais de vinte e cinco (25) 

anos. 

A agricultura e a caça é presente na cultura desses sujeitos, por isso a Rd de 

agricultores/caçadores na seção 4.2.4. 

 

4.2.4 Agricultores/caçadores 

 

As próximas Rd interpretadas na narrativa são as de agricultores e caçadores. 

Observamo-las, simultaneamente, pelo fato de serem construídas no mesmo enunciado e, 

assim, ser mais fácil contextualizar o enunciado dentro da narrativa.  

A Rd é construída por meio da predicação e da referenciação. Vejamos o exemplo 14. 
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Exemplo 14 
M56:  [...] aí uma vêis viro quele foi carregá a mandioca de Geraldo Petronino...andava 

cum uma baladêra... aí quano chegô num certo mêi do camim... aí chegô...aproximô-se uma 

pessoa...  

M50: [Ele num matô um preá?] 

M56:  Ele matô...  ele antes...ele antes...ele matô um preá... aí quano ia levano um preá... aí 

aproximô-se uma pessoa “me dê esse preá!”, ele disse... “eu num dô não” ... “se você num 

me dé esse preá... eu levo o preá e você tambẽi” ...e ele... “eu num dô não” aí saiu arrastano 

ele... arrastô ele até munto... até junto do canto que essa pessoa fica...  

184a 

185a 

186a 

187a 

188a 

189a 

190a 

191a 

 

Nesta perspectiva, temos o seguinte enunciado proferido por M56, nas linhas 184a, 

185a e 188a: “uma vêis viro quele foi carregá a mandioca de Geraldo Petronino...andava cum 

uma baladêra... [...] ele matô um preá...”. Esse momento da narrativa ocorre quando o Vaval é 

encontrado pela primeira vez para ser levado para a mulher encantada. O termo “Vaval” é 

retomado pela referenciação anafórica “quele”, com a predicação “foi carregá” para se referir 

à “mandioca
6
”, uma raiz utilizada para fazer a farinha e a goma. Nessa construção, 

percebemos a Rd de agricultores. 

No mesmo enunciado, percebemos, na linha 185a, o referente “baladêra”, também 

conhecida como estilingue ou atiradeira. Essa proposição-enunciado nos faz perceber uma 

representação discursiva de caçadores que faziam isso por necessidade. Isso é provado pelo 

enunciado das linhas 189a e 190a: ““me dê esse preá!”, ele disse... “eu num dô não... se você 

num me dé esse preá... eu levo o preá e você tambẽi” ...e ele... “eu num dô não””. No trecho, 

percebemos, por meio da predicação “me dê” e “num dô não”, que aparece duas vezes no 

enunciado, bem como pelo referente e a predicação em “eu levo”, que M56 cria uma situação 

discursiva dentro da narrativa, na qual, mesmo diante de uma situação de perigo, o 

personagem prefere assumir o risco de ser levado a dar a sua caça para o estranho. Desse 

modo, a partir da apresentação de todas essas proposições-enunciado e do conteúdo 

contextual, interpretamos que o motivo de Vaval não ter entregado a caça a esse homem foi o 

que fez com que ele o levasse pela primeira vez até a mulher encantada, o que reforça a 

interpretação da Rd de caçadores e que, de fato, a caça é primordial na alimentação. 

A Rd de sujeitos esperançosos pode, também, ser interpretada na narrativa da mulher 

encantada na pedra. É o que apresentamos na seção 4.2.5. 

 

 

                                                           
6
 Possui muitos sinônimos, usados em diferentes regiões do Brasil como: aipi, aipim, aimpim, candinga, 

castelinha, macamba, macaxeira, macaxera, mandioca-brava (variedade venenosa da espécie), mandioca-doce, 

mandioca-mansa, maniva, maniveira, moogo, mucamba, pão-da-américa, pão-de-pobre, pau-de-farinha, pau-

farinha, tapioca, uaipi, xagala.  
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4.2.5 Sujeitos esperançosos  

 

Semelhante à narrativa da botija, a narrativa da mulher encantada apresenta uma 

possível mudança da situação financeira e ascensão social por meio do mito, ou seja, os 

problemas financeiros seriam resolvidos de forma sobrenatural. A Rd é construída por meio 

da referenciação e da predicação. Nesta seção, também apresentamos como a narrativa faz 

uma relação interdiscursiva com outras narrativas. Vejamos o excerto no exemplo 15. 

 

Exemplo 15 
E:  Sim! ... o canto é encantado... mas o que é/ quem é que encanta?  

M56: O que é? ... e eu sei? ...eu num sei nẽi isplicá... 

 [...] 

E: Era homem ou mulher? 

M56: Era muilhé.  

E: Era mulher? 

M56: Diz quera a coisa mais linda do mundo...  o cabelo dela era coisa linda... 

[...] 

M56:  [...] ela quiria que ele disincantasse...  

E: Mas não desencantou de mole... viu? Ele...  

[..] 

M56: Purque ele não intendeu o incanto como é que é...  se ele tivesse o meno... o meno... 

pegado no cabelo dessa criatura e tivesse tirado... o meno um pedaço do cabelo dela...  pronto! 

... hoje im dia ele era mi/ milionário...  

E: Por quê?  

M50: [Porque é disincantada...]  

M56: [Porque é disincantada...]  

E: E quem desencanta fica rico?  

M56: [Fica! ...  Rico!] E é...  fica rico! ... 

198a 

208a 

 

220a 

221a 

222a 

223a 

 

231a 

231a 

 

234a 

235a 

236a 

237a 

238a 

239a 

240a 

241ª 

 

Para chegarmos a essa Rd, é necessário retomarmos a Rd de contadora de história de 

M56, pois é a partir dela que a Rd de sujeitos esperançosos é desencadeada.  Para isso, 

direcionamo-nos, novamente, ao Nível 3 (N3) que trata da interdiscursividade no esquema 4 

de Adam (2011). Para essa interpretação, precisamos entender a relação interdiscursiva entre 

esta narrativa e outros contos de fadas populares da história, por exemplo, “A bela 

adormecida”, “Branca de Neve”, “Rapunzel” etc. Assim, observamos alguns traços que nos 

asseguram que a narrativa da mulher encantada é um interdiscurso com os contos de fadas, 

em que uma bela princesa espera ser desencantada ou resgatada por um príncipe.  

Nesse sentido, observamos, na linha 223a do enunciado de M56: “Diz quera a coisa 

mais linda do mundo... o cabelo dela era coisa linda...”, o momento em que a senhora 

demonstra suas habilidades de contadora de história.  

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1366&bih=628&q=ascens%C3%A3o+social&sa=X&ved=0ahUKEwiop-uN1f_NAhUIlpAKHTN_AiwQ7xYIGSgA
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Nesse enunciado, por meio da referenciação, com o uso do termo “coisa” por duas 

vezes, a senhora descreve a personagem principal como “a coisa mais linda do mundo”, 

dando ênfase para seus cabelos: “o cabelo dela era coisa linda”. Assim, a contadora de história 

faz o leitor visualizar a personagem como uma princesa dos contos de fadas. 

O traço interdiscursivo sobre a espera do príncipe que a desencante ocorre no 

enunciado da linha 231a, em que M56 afirma: “[...] ela quiria que ele disincantasse...”. Desse 

modo, percebemos a relação de interdiscurso, uma vez que, nos contos de fadas como 

“Branca de neve” e “A bela adormecida”, as princesas estão à espera do príncipe que as 

desencante e case com elas. O casamento do príncipe com a princesa é o ápice dos contos de 

fadas. No entanto, a narrativa quebra essa relação interdiscursiva no seu fim, pois, na 

narrativa das duas senhoras, alguns enunciados nos mostram outro desfecho. 

Na proposição-enunciado da linha 235a, “pegado no cabelo”, temos a predicação que 

nos direciona para o que seria o ato mínimo para ele desencantar a mulher, assim como o 

beijo do príncipe nos contos supracitados. Mas, no relato das senhoras, o prêmio por 

desencantar a princesa é revelado em alguns enunciados ao fim dessa narrativa por meio de 

duas predicações citadas por M56 na linha 241a, “[Fica!... Rico!] E é... fica rico!...”. Portanto, 

essa quebra da relação interdiscursiva é, exatamente, para construir a Rd de sujeitos 

esperançosos que buscam no mito a ascensão social, ou seja, semelhante à Rd observada na 

narrativa da botija de ouro, os remanescentes quilombolas apresentam uma imagem de si que 

vivem em uma situação de poucos recursos para sobreviverem e, assim, são esperançosos em 

mudarem essa conjuntura por meio de situações sobrenaturais. 

Assim, findamos nossas análises na narrativa da mulher encantada na pedra, 

analisando as Rd de contadoras de histórias, alcoólatras, agricultores/caçadores e sujeitos 

esperançosos. No tópico 4.3, damos continuidade às nossas análises, interpretando as Rd na 

narrativa do lobisomem. 

 

4.3 AS RD DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS NA NARRATIVA DO 

LOBISOMEM  

 

A narrativa do lobisomem está localizada no inquérito 04, entre as linhas 243d a 505d, 

sendo contada por um casal, H84 e M81. Este casal relata três enfrentamentos que tiveram 

com um Lobisomem. No primeiro momento da narração, H84 afirma ter brigado duas vezes 

com ele, na sua mocidade, quando vinha da casa da namorada, tendo apanhado e fugido, da 

primeira vez, e vencido na segunda, por ter se armado com um bastão de madeira. Na segunda 
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parte da história, M81 afirma ter enfrentado essa criatura na frente de sua casa e o colocado 

para fugir com uma foice. Nesse sentido, os dois remanescentes protagonizam a narrativa 

mais longa e peculiar das nossas análises, uma vez que dentro dessa narrativa temos uma 

narrativa encaixada.  

A Rd mais representativa construída neste conto é a de ser sorteado o Exército 

Brasileiro. Com base em preposições-enunciadas, interpretamos outras Rd secundárias 

construídas no decorrer da narração. 

Desse modo, começamos apresentando, na seção 4.3.1, as Rd de sorteado para o 

Exército.  

 

4.3.1 Sorteado para o Exército Brasileiro 

 

As categorias usadas na construção desta Rd são as da predicação e da referenciação. 

Há narrativa encaixada, conforme Adam (2011), uma vez que H84 encaixa uma fábula para 

demonstrar o que os homens da comunidade se submetiam a fazer diante a dimensão que foi 

ser sorteado para servir ao Exército Brasileiro. 

Vejamos o trecho do corpus no exemplo 16: 

 

Exemplo 16 
H84: “fazê exercício aqui qué pra quano nóis chegá no ixército num dá  

trabaio”  

H84: Com medo do ixército... purque no meu tempo... quano tava cum a idade de vinte e um 

ano tĩa quecaí no surtei... né?... pra jurá as arma...  

[...] 

... nesse tempo quano caía no surteio  

era um clamô de vida... véi... o pessual... vige Maria... era pu mundo se acabá... sê surtiado 

tudo o mais... primêro lá im casa nóis era três lá im casa... o primêro que hove foi o finado 

Antõi quera irmão meu... quano caiu no ixército cadê quele foi? ... num foi cum medo ... cum 

medo... ficô que nẽi um criminoso...  
purque o camarada que num fosse ... ficava pió do que um criminoso... acredita?  

273d 

274d 

303d 

304d 

 

308d 

309d 

310d 

311d 

312d 

313d 

 

A ideia de ser sorteado para servir ao Exército é associada a um momento de medo 

pelos remanescentes quilombolas, na linha 308d e 309d, como podemos observar na seguinte 

preposição-enunciado: “nesse tempo quano caía no surteio era um clamô de vida...”. A 

temática que levou à construção da Rd de sorteado para o exército começou devido H84 

afirmar que, durante a luta com o lobisomem, usou uma habilidade chamada “O pulo do 

gato”; essa habilidade, segundo o remanescente quilombola, fez com que ele sobrevivesse ao 

enfrentamento com o lobisomem. Desse modo, a partir desse contexto, H84 começa a 
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dissertar sobre as possíveis convocações para o exército e como isso afetou o convívio das 

comunidades quilombolas na época. 

Para compreendermos essa Rd, que visualizamos nas construções textuais, é 

necessário nos debruçarmos nos aspectos contextuais, uma vez que Adam (2011) afirma que 

os sentidos são construídos de forma co(n)textual. Desse modo, analisamos a data da 

construção do e-book, comparando-a com a idade de H84, para sabermos o que acontecia no 

mundo no momento em que este remanescente quilombola tinha 21 anos, idade que ele afirma 

ser o período em que os homens da comunidade, possivelmente, recebiam a carta de 

convocação.  

Nessa perspectiva, mostramos, na tabela 3, o resultado dos nossos cálculos. 

 

TABELA 03 – CÁLCULOS CONTEXTUAIS DA RD DE SORTEADO PARA O 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

Idade de H84 84 anos 

Ano da gravação da fala dos remanescentes 

quilombolas para construção do e-book 

2000 

Ano da convocação para o Exército segundo 

H84 

21 

Cálculo para chegar ao ano em que H84 

tinha 21 anos 

84-21= 63 / 2.000
7
 – 63 = 1937 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

Antes das interpretações, é pertinente uma breve explicação da tabela 3. Para 

chegarmos ao ano de 1937, tomamos como base a idade de H84 = 84 anos, subtraímos por 21, 

idade que ele afirma ser o período de convocação para o exército e, assim, obtivemos o 

número 63, que subtraímos do ano em que as gravações foram feitas, no caso, o ano 2000, 

tendo como resultado, exatamente, ao ano em que H84 tinha 21 anos de idade, ou seja, o ano 

de 1937, contexto de pré-guerra mundial. 

A tabela 3 nos revela que H84, quando cita, na linha 303d, “quano tava cum a idade de 

vinte e um ano tĩa quecaí no surtei... né?... pra jurá as arma...”, está se referindo ao ano de 

1937, um ano tenso para o mundo. No ano de 1937, a invasão italiana da Etiópia já havia 

ocorrido em 1935; a guerra civil espanhola já tinha começado em 1936 e, no referido ano de 

1937, o Japão tinha ocupado Pequim, a antiga capital imperial chinesa. Com essas 

informações, percebemos que os eventos pré-guerra mundial já ocorriam e, provavelmente, 

muitas convocações foram feitas pelo Exército Brasileiro. Nesse sentido, a partir desse texto, 

                                                           
7
 Sabemos que esse foi o ano em que as gravações foram feitas devido à investigação, junto a dados da UERN, 

do ano em que o discente Carlos Magno Viana Fonseca cursou, na graduação, a disciplina de Sociolinguística e 

fez estas gravações e transcrições como requisito de atividade prática da disciplina. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequim
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compreendemos que as convocações alcançaram as comunidades remanescentes quilombolas, 

deixando-os perplexos, uma vez que eles associavam essas convocações para o exército com a 

guerra e a morte.  

Nesse período, as informações eram limitadas para as comunidades, tendo em vista 

que o acesso a rádio, jornal ou qualquer veículo de informações era apenas para as pessoas 

com posses. Dessa forma, as poucas condições financeiras dos remanescentes quilombolas 

faziam com que toda informação chegada a eles fosse, apenas, do senso comum, gerando, 

assim, o pânico na comunidade ao saber que, a qualquer momento, uma mãe e um pai 

poderiam ver seu filho saindo para a guerra sem perspectiva de volta.  

As construções textuais “nesse tempo quano caía no surteio era um clamô de vida... 

véi... [...] era pu mundo se acabá... sê surtiado”, feita por H84, nas linhas 308d e 309d, 

demonstram, por meio da predicação, o desepero que ocorria quando uma pessoa da 

comunidade era convocada. Podemos perceber as predicações por meio do que Adam (2011) 

chama de socioleto, “caía no surteio”, “era um clamô” e “era pu mundo se acabá...”, 

apresentando essa imagem de expressivo medo do ir dos seus entes queridos.  

Durante o discurso, H84 afirma, na linha 311d: “num foi cum medo ... cum medo...”. 

Dessa forma, com a categoria da predicação, interpretamos que alguns remanescentes 

quilombolas não conseguiam enfrentar esse medo, apresentando, assim, de forma expressiva, 

essa Rd de ser sorteado para o exército, fazendo o uso da repetição da expressão “cum medo” 

para reforçar a Rd. Ser sorteado para o exérito despertava um medo que dividia os homens das 

comunidades quilombolas, pois o exército causava terror, mas não se apresentar os 

estigmatizavam como criminosos; é essa a interpretação que fazemos da fala de H84, quando, 

por meio da predicação, afirma, nas linhas 312d e 313d: “ficô que nẽi um criminoso... purque 

o camarada que num fosse ... ficava pió do que um criminoso...”. Assim, as predicações “ficô 

que nẽi um criminoso” e “ficava pió do que um criminoso” demonstram duas faces desse 

medo; uma que os homens tinham de ir, mas também que se não fossem servir colocariam sua 

integridade em jogo, podendo ser considerados desertores da pátria. 

Ser sorteado para o exército tomou grandes proporções nas comunidades dos 

remanescentes quilombolas, uma vez que, apenas por causa desse medo, os homens já 

tentavam, de alguma forma, preparar-se para possíveis convocações. Essa interpretação é 

possível de ser feita a partir da proposição-enunciado das linhas 273d e 274d, em que H84 

afirma: “fazê exercício aqui qué pra quano nóis chegá no ixército num dá trabaio”. Nesse 

sentido, temos as predicações “chegar no ixército” e “num dá trabaio”, que se referem a 

“chegar no exército sem saber de nada”, pois eles, supostamente, acreditavam que já deveriam 
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ir servir às forças armadas com alguma habilidade, uma vez que se não tivessem alguma 

formação iriam dar trabalho ao invés de serem úteis, podendo, também, serem mortos com 

mais facilidade em algum possível combate. 

Na linha 273d, por meio da categoria da referenciação, é possível verificarmos o 

referente “nóis”, que indica que a preocupação era vigente em muitos ou todos os homens das 

comunidades quilombolas. A situação de medo, angústia e impotência que esses sujeitos 

viveram nesse período foi de grande proporção, uma vez que as Rd analisadas até o momento, 

em todas as narrativas, têm mostrado sujeitos situados em simples comunidades do interior do 

Brasil, passando, até mesmo, por necessidades básicas como: alimentação, vestimentas, água 

e luz e, ainda, serem submetidos ao contexto de que os homens, a qualquer momento, 

poderiam receber uma carta afirmando que foram convocados para servirem ao exército, 

tendo de deixar suas famílias e irem para um lugar desconhecido que, possivelmente, com o 

ápice da guerra mundial em 1939, iriam para os campos de batalha, diminuindo, assim, a 

perspectiva de voltarem para o seio de sua família. 

A predicação “fazê execícios” por H84, na linha 273d, nos revela o quanto este medo 

da convocação, e, possivelmente, estar em campo de guerra mudou a rotina dos 

remanescentes quilombolas, pois segundo o narrador deste conto, os homens próximos à 

idade de 21 anos, dispensavam tempo do dia para se exercitar, com medo da convocação 

ocorrer e seu corpo não resistir ao que poderia acontecer no exército ou, até mesmo, na 

guerra. Estes exercícios, de acordo com H84, eram realizados nas passagens das águas, 

nomeados, por ele, riacho, onde acumulava areia e, assim, ele, com outros colegas, treinavam 

a sua agilidade para tentarem sobreviver às situações de estresse que eles poderiam ser 

submetidos, em possíveis combates.  

A predicação “fazê execícios”, expressa por H84, ocorre devido à necessidade de 

trazer para a discussão a realização desses exercícios que, segundo ele, foi a habilidade 

chamada “O pulo do gato”, aprendida com esses treinamentos, que contribuiu para a 

sobrevivência ao enfrentamento com o lobisomem. Após ele dissertar sobre “o pulo gato”, o 

narrador encaixa a fábula do pulo do gato para argumentar do que se trata esse pulo e, assim, 

convencer seu alocutário de que realmente usou essa habilidade. Esta fábula encaixada dentro 

da narrativa do lobisomem não ocorre apenas pela vontade de H84, uma vez que isso não 

seria possível se esta narrativa não fosse construída por meio de uma interação entre o 

entrevistador e o entrevistado. 

Nessa perspectiva, percebemos que o entrevistador, por meio dessa interação com 

H84, usa o que Kerbrat-Orecchioni (2006) nomeia de intervenção, uma possibilidade que o 
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texto falado interativo propõe, para, assim, buscar mais informações sobre esse pulo que o 

remanescente chamou de “pulo do gato”. Assim, H84 sai da isotopia que vinha seguindo e 

começa a narrar a fábula do pulo do gato.  

Vejamos, no exemplo 17 do corpus, como tudo isso ocorre. 

 

Exemplo 17 

Narrativa encaixada do pulo do gato  

H84: eu inveigava o 

 coipo ... o coipo pra tráis ... caía im pé... quano eu caía im pé já era já fazeno ôto 

muvimento pra pulá pu ôto lado... né? ... e o pulo do gato é que era... quano eu caía im pé 

pa pulá o pulo do gato/ que tẽi o pulo do gato aí que defende muita coisa/ quano nóis caía 

im pé precisava preicurá o pulo do gato...   

E:  Como era esse pulo do gato? 

[...] 

H84: o pulo do gato... véi...  

é o derradêro pulo que hove... foi o pulo do gato... que a onça premeteu de pegá o gato... 

marro quê? ... o gato inganô a onça... o gato premeteu... lutô cum a onça muntu tempo... o 

gato insinô a onça ... insinô todo o pulo... véi... marro pulo do gato ela num insinô... 

acredita?... aí a onça disse...“eu vô pegá a camarada vizĩa a gata”... foi pra trás... né? ...disse 

...  

H84: “eu vô pegá a camarada vizĩa a gata... é eu pego” ... marro quê? ... no próprio instante 

im que... se pulá e disistire no centro muito mais aí fôro simbora... né? ... aí a onça disse... 

“eu  vô pegá a camarada vizĩa a gata... eu vô pegá ela” marro quê? ... 

quano a onça pulô pra pegá o gato... o gato negô o coipo de banda... né? ... que o gato 

pulava de frente aí ela/ aí o gato pulô de banda aí a onça disse ... “vige... camarada gato e 

você num me insinô esse pulo daí não” ...aí ah!... o gato respondeu... “se eu tivesse 

insinado você tĩa me cumido hoje” ((ri)) e tĩa mermo... véi... tĩa mermo... tĩa cumido... 

aí a/ o gato pulô de banda e a onça saiu... foi simbora inda ficô maicano ... ele disse... “nôta 

viage eu pego ela” ... mais pegô nada... home... o pulo do gato nera pra todo mundo... não... 

280d 

281d 

282d 

283d 

284d 

285d 

 

488d 

489d 

490d 

491d 

291d 

292d 

293d 

294d 

295d 

296d 

297d 

298d 

299d 

300d 

301d 

  

Diante do questionamento feito pelo entrevistador, na linha 285d, “Como era esse pulo 

do gato?”, por meio do conceito de narrativa encaixada, apresentado por Adam (2011), 

mostramos como H84 reforça a expressiva Rd de ser sorteado para o exército, narrando essa 

fábula apenas para justificar a predicação “fazê execícios”. Nesse momento, recorremos ao 

Nível (N3) do esquema 4 de Adam (2011), que se refere ao intertexto/interdiscurso e ao 

socioleto. Assim, temos o intertexto/interdiscurso com a fábula do pulo do gato contada por 

meio do socioleto próprio do remanescente quilombola. 

O próprio título da narrativa do remanescente quilombola, a saber, “O pulo do gato”, 

já é considerado um intertexto com a famosa fábula popular O pulo do gato, uma vez que, 

segundo Fiorin (2012), a intertextualidade ocorre quando podemos verificar a relação 

discursiva materializada no texto. Assim, percebemos, na materialidade linguística, a 

igualdade na nomeação das fábulas.  
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Em relação ao interdiscurso, em nossas interpretações, percebemos que o discurso de 

H84, contido na sua fábula, é o mesmo presente na narrativa original. Nessa perspectiva, 

podemos nos direcionar às características exigidas por uma fábula e à moral da história, uma 

vez que a fábula é um texto de ficção em que os animais falam e, no seu final, existe um 

aspecto moral.  

Nesse sentido, no exemplo 18, mostramos que, nesta fábula contada pelo 

remanescente quilombola, esses dois aspectos aparecem. 

 

Exemplo 18 
o gato respondeu... “se eu tivesse insinado você tĩa me cumido hoje” 298d 

 

Este trecho é referente ao final da narrativa. Nele, observamos que o gato fala, e 

também temos a apresentação da moral da história que seria o fato de que o gato teria sido 

pego pela onça se tivesse ensinado o pulo do gato para ela. 

A forma como a fábula é encaixada na interação entre H84 e o entrevistador nos faz 

remeter ao Nível (N8) do esquema 4 de Adam (2011), que discute os atos do discurso, 

especificamente, a orientação argumentativa e os atos ilocucionários, pois a narrativa é usada 

por H84 como orientação argumentativa, uma vez que esse remanescente quilombola 

pretende convencer o seu alocutário da veracidade de seu relato sobre a luta com o 

Lobisomem. Assim, mostra-nos que conhece a narrativa para, a partir dela, argumentar que 

usou esse pulo, tanto para fugir do Lobisomem como usaria se caso tivesse sido convocado 

para o exército. Ao contar a fábula, seus argumentos se tornariam mais consistentes e dignos 

de aceitação do outro. Assim, a Rd de ser sorteado para o exército é, mais uma vez, 

construída, já que a expectativa por cair nesse sorteio fazia com que os jovens se dedicassem a 

treinar por conta própria com medo de não conseguir servir às forças armadas brasileiras. 

Assim, por meio das categorias semânticas da predicação e referenciação, para as 

interpretações das Rd, como também, os conceitos de Adam (2011) como: narrativa 

encaixada, intertexto, interdiscurso, socioleto e orientação argumentativa, analisamos a Rd de 

ser sorteado para o exército, construída na narrativa do lobisomem contada por H84. 

Na seção 4.3.2, continuamos nossas análises, apresentando a Rd de religiosos. 

 

4.3.2 Religiosos 

 

As categorias usadas para construção da Rd de religiosos, nessa narrativa, são as da 

referenciação e da predicação. 
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Exemplo 19 
H84: nesse tempo quano caía no surteio era um clamô de vida... véi... o pessual... vige Maria... 

era pu mundo se acabá... sê surtiado tudo o mais...  

[...] 

“vamo fazê ixerciço no corpo... pulá de toda manêra qué pra quano nóis chegá lá num dá 

trabaio... cumo de fato... foi Jesus que ajudô...   

[...] 

o bicho saiu cum ũa roncaria... véi... queu diche... “vige Nossa Sĩóra”... saiu cum ũa roncaria 

queu fiquei assombrado... eu diche “pronto!”... eu diche ... “cumé queu vô im  

casa agora?” 

[...] 

M81: Eu saia... tirava a novena quano acabava a novena eu cansei de vim daculá da capelĩa de 

São Gonçalo... 

308d 

309d 

 

362d 

363d 

 

389d 

390d 

391d 

 

461d 

462d 

 

Em quatro momentos distintos da narrativa, H84 e M81 usam referentes que 

constroem a Rd de religiosos cristãos católicos, mas também analisamos características de 

sincretismo religioso e vestígios de manifestações culturais afrodescendentes na Rd de 

religiosos.  

As interpretações são possíveis de serem feitas, primeiro, no momento em que H84 

enfatiza o quanto os remanescentes quilombolas sofriam ao ser ou ver um membro da 

comunidade sorteado para servir ao exército. Nesse momento, H84, na linha 308d, usa o 

vocativo “vige Maria...”, expressão usada pelos que professam a religião católica. A mesma 

situação ocorre quando H84 está tentando mostrar que o ronco do lobisomem era grande. 

Assim, através do vocativo, H84, na linha 389d, usa a proposição-enunciado “vige Nossa 

Sĩóra” que se trata de um referente da religião católica. 

As manifestações religiosas observadas por meio desses chamamentos à “Maria” 

mostram características da fé desse sujeito, mostrando o quanto esta santa católica é 

importante para a prática de suas crenças. A fé atribuída à Maria é reforçada na linha 389d, 

quando H84 faz uma recategorização da santa, chamando-a de “Nossa Sĩóra”, mostrando sua 

devoção e temor, pois se coloca como submisso, elevando Santa Maria à posição de senhora 

da vida dele. 

O referente “Jesus”, citado na linha 363d, junto com a predicação “ajudô”, reforça a 

Rd de religiosos dos remanescentes quilombolas, pois, a partir dessa preposição-enunciado, 

entendemos que H84 acredita que foi Jesus quem o ajudou no momento em que lutava com o 

lobisomem. A partir de uma verificação da recorrência desse referente em todos os inquéritos, 

entendemos o quanto o catolicismo é forte nas comunidades quilombolas. O referente “Maria” 

é citado em diversos momentos, categorizado e recategorizado de muitas formas. Assim, esses 

usos revelam a veneração à “Maria” na prática do cristianismo católico. 
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O catolicismo é uma religião com significantes manifestações de sincretismo religioso, 

que são a adaptação de várias crenças na mesma religião. Nesse sentido, durante a parte da 

narrativa contada por M81, é possível percebemos esses traços, por meio da predicação e da 

localização espacial. Na linha 461d, verificamos a predicação “tirava a novena”, que se trata 

de uma prática do catolicismo. No entanto, M81 usa, na linha 462d, a localização espacial a 

“capelĩa de São Gonçalo...”, que trata de um lugar onde faz a veneração a uma imagem de 

pele negra e, além das missas, novenas e orações feitas a esse santo, também são realizadas 

festas com uma dança bem específica, semelhante aos rituais de outras religiões, por exemplo, 

o candomblé. Desse modo, para deixar essa interpretação mais expressiva, buscamos outro 

exemplo que, apesar de não ser da narrativa do lobisomem, apresenta uma relação entre a 

veneração a esse santo com o sincretismo religioso e com danças de origens afrodescendentes. 

Vejamos o exemplo 20. 

 

Exemplo 20 
E: E a história do São Gonçalo... dona Alaíde... a senhora sabe dizer alguma coisa?  

M81: O queu sei dizê dessa dança de São Gonçalo... é que os negro inscravo... os mais véi... a festejá a 

libeidade 

796d 

797d 

798d 

 

Essa construção textual sobre a dança de São Gonçalo é feita devido a uma violação 

que, segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), é característica do texto falado interativo. Dessa 

forma, ao ser questionada pelo entrevistado, na linha 796d, “E a história do São Gonçalo... 

dona Alaíde... a senhora sabe dizer alguma coisa?”, M81 faz uma construção textual em que 

expõe expressões de sincretismo religioso e semelhanças da dança de São Gonçalo com 

rituais de religiões afrodescendentes. 

Nessa perspectiva, no exemplo 20, nas linhas 796d, 797d e 798d, por meio do 

sincretismo religioso, os remanescentes quilombolas praticam uma dança afrodescendente 

chamada, por eles, dança de São Gonçalo. Por meio da referenciação, na linha 797d, M81 faz 

a seguinte afirmação: “os negros inscravo”. Nesta expressão referencial, ela usa o referente 

“os negros” e os categoriza como “escravos”, para, assim, afirmar, por meio da predicação, 

nas linhas 797d e 798d, “festejá a libeidade”, mostrando a mistura entre a religiosidade e a 

manifestação cultural desse povo que teve origem com os escravos. Assim, com o objetivo de 

interpretarmos a Rd de religiosos, recorremos a Adam (2011) que compreende o texto e o 

contexto, pois a construção textual mostra uma dança católica a um santo católico, mas que 

começou pelos negros e escravos para festejar a liberdade, o que nos remete ao contexto para 

construirmos esses efeitos de sentidos. 
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Dessa forma, o conteúdo cotextual direciona para uma manifestação da religião 

católica, no entanto, ao nos direcionarmos ao contexto, sabemos que o catolicismo é uma 

religião rica em sincretismo religioso. Assim, o fato dos negros escravos terem fundado e 

adaptado essa dança nos faz interpretar que, na verdade, a dança de São Gonçalo é uma 

manifestação da religião afrodescendente do candomblé inserida no catolicismo com o intuito 

de não ser hostilizada ou perseguida pela religião católica no período da colonização. 

Segundo Sanches e Martins (1999, on-line), “as características atribuídas a esse santo 

popular aproximam-se bastante das exercidas pelos exús do candomblé”. Com os autores, 

compreendemos que a dança atribuída a São Gonçalo pelos remanescentes quilombolas teve 

sua origem nas danças trazidas pelos negros escravos africanos. Provavelmente, os 

remanescentes quilombolas de Portalegre/RN que hoje a dançam não tenham mais o objetivo 

original vindo do candomblé, fazendo louvores apenas ao santo católico e deixando a 

verdadeira origem na história. 

Assim, terminamos a análise da Rd de religiosos nessa narrativa, mostrando que, além 

desses remanescentes serem religiosos praticantes da religião católica, é possível verificarmos 

vestígios de religiões afrodescendentes inseridas nas suas manifestações de fé.  

Na seção 4.3.3, apresentamos construções textuais que expõem a Rd de corajosos. 

 

4.3.3 Corajosos 

 

A categoria usada para construir essa Rd é a da modificação, da referenciação e da 

predicação 

 

Exemplo 21 
M81: ... ele tava mermo assim cum as duas mão na calçada... ói... ((incomp)) marreu peguei 

ũa foice pra metê nesse bicho ... quano a foice desceu quele viu que ia pegá na testa ... pulô 

caiu lá no mêi do terrêro ... 

[...] 

aí quano o finado meu pai entrô pra dento ela chegô que caiu no batente da porta ... aí o finado 

meu pai deu cum o cabo da ispingarda aí o bicho desceu... véi... aí o bicho desceu... desceu 

... foi simbora...  

427d 

428d 

429d 

 

469d 

470d 

471d 

  

O exemplo 21 é referente a parte da narrativa em que M81, esposa de M84, é atacada 

pelo lobisomem em sua casa. Nesse relato feito por essa senhora, ocorre a referência a três 

proposições-enunciados que nos faz interpretarmos a Rd de corajosos. 

Iniciamos essa análise, a partir do relato de M81, na proposição-enuncaido “marreu 

peguei ũa foice pra metê nesse bicho ...”, nas linhas 427d e 428d. Nesse enunciado, por meio 
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do referente “marreu”, seguido das predicações “peguei ũa foice” e “pra metê nesse bicho ...” 

podemos interpretar que essa senhora enfrenta o perigo com coraje diante do desconhecido. A 

construção textual, por meio da referenciação que categoriza o lobisomem de bicho “nesse 

bicho”, deixa clara que ela estava diate de uma situação de atrito com a fera, mas, mesmo 

assim, não recuou e o enfrentou apenas com uma foice, como podemos verificar por meio da 

predicaão e da referenciação “peguei ũa foice”.  

Ainda no enunciado “a foice desceu quele viu que ia pegá na testa pulô caiu lá no mêi 

do terrêro ...”, na linha 428d, verificamos que M81 apresenta a imagem de coragem ao 

afirmar, por meio das referenciações e das predicações, “a foice desceu” e “ia pegá na testa”, 

que a sua coragem não ficou apenas em ameaças, mas que ocorreu um enfrentamento dela 

com o lobisomem.  

A coragem é, também, verificada no momento em que M81 afirma na proposição- 

enunciado  “o finado meu pai deu cum o cabo da ispingarda aí o bicho desceu...”, nas linhas 

469d e 470d. Neste enunciado, M81 modifica o referente “meu pai” por meio do modificador 

“o finado”, para deixar claro para seu alocutário que estava fazendo uma menção ao seu pai já 

falecido e que ele também tinha coragem de enfrentar o lobisomem . No seu discuro, ela 

afirma, por meio da predicação e da referenciação, que seu pai mostrou sua coragem ao 

enfrentar a fera usando uma espingarda “deu cum o cabo da ispingarda aí o bicho”. Portanto, 

verificamos a Rd de corajosos nos enunciados construídos por essa senhora. 

Assim, findamos as nossas análise na narrativa do lobisomem, em 4.4 continuamos 

nossas análises das Rd dos remanescentes quilombolas na narrativa da diversidade racial. 

 

4.4 AS RD DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS NA NARRATIVA DA 

DIVERSIDADE RACIAL  

 

Essa narrativa é contada por H58, no inquérito 06 do e-book. A história é 

desencadeada devido a H58 argumentar que todos somos irmãos e a diferença de cor é devido 

a visita da santa católica Maria, tempos atrás, a uma casa de uma comunidade remanescente 

quilombola. Segundo os seus argumentos, a dona da casa ficou com vergonha de mostrar a 

quantidade de filhos que tinha e, assim, escondeu alguns em um quarto escuro, deixando, 

apenas, seis dos seus filhos na sala. Desse modo, como era o momento de banhar as crianças, 

esses seis foram banhados na presença da santa e, os outros, no quarto escuro. Nesse sentido, 

de acordo com H58, os que foram banhados diante de Maria ficaram brancos, e os que 

estavam no quarto permaneceram pretos, ficando apenas com os pés e as mãos brancas, pois 

estavam descalços e, também, colocaram as mãos no mesmo chão da casa em que Maria 
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estava pisando. Nessa perspectiva, para o remanescente quilombola, foi a partir desse 

momento que sugiram as raças e cores do Brasil. 

Toda a narrativa e as Rd construídas durante o relato ocorrem devido à Rd de 

inteligentes e humildes mostrada por H58. Nesse sentido, na seção 4.4.1, apresentamos como 

essa imagem é mostrada pelo remanescente quilombola. 

 

4.4.1 Inteligentes e humildes 

 

As categorias para a construção dessas Rd é a da predicação, tendo como coadjuvantes 

a localização temporal e a relação. Vejamos o exemplo 23. 

 

Exemplo 23 
H58: Meu cumpade... dá licença... já fais é hora que nóis cunversa... qué dizê que im 

nẽiũa palavra eu caí não? num caiu nẽiũa? .. puique ói o sabe/ o sabê num é pa todo 

mundo... puique tẽi muito sabê... num é meu cumpade? ... tẽi muito sabê que... cumo 

diz o ditado... ((incomp.)) minino eu vi um caba instudá... eu num cũiêço mais ele 

não... ói... eu vô dizê ũa coisa... num inxeiga mais você... tá bom? ...num trata você 

cumo ũa pessoa do povo... qué discriminá... 

592f 

593f 

594f 

595f 

596f 

597f 

 

Nas linhas 592f e 593f, após algum tempo de diálogo, H58 pergunta: “já fais é hora 

que nóis cunversa... qué dizê que im nẽiũa palavra eu caí não? num caiu nẽiũa?”. A partir 

desse questionamento, ele usa três categorias para passar a imagem de uma pessoa inteligente, 

mas que, diante o seu conhecimento, ainda permanece humilde. A categoria da predicação 

surge no momento em que H58 faz uma pergunta retórica ao entrevistador: “qué dizê que im 

nẽiũa palavra eu caí não?”. O sentido da predicação “im nẽiũa palavra eu caí não?” significa 

que, em momento algum, ele se exaltou ou foi soberbo. Diante dessa predicação, H58 

apresenta uma Rd de que proferiu um discurso inteligente, sem mostrar nenhuma prepotência.  

A localização temporal, na linha 592f, “já fais é hora”, revela a Rd de inteligentes e 

humildes, pois H58 está usando o tempo de diálogo para argumentar sobre a sua inteligência 

sem arrogância. 

Na categoria da relação, a Rd de humilde se concretiza no momento em que o 

remanescente afirma, na linha 595f, “cumo diz o ditado... ((incomp.)) minino eu vi um caba 

instudá... eu num cũiêço mais ele”; mostrando, por meio da proposição-enunciado “cumo”, a 

analogia com uma pessoa que antes de estudar era humilde, mas que ficou irreconhecível após 

a aquisição de conhecimentos. Durante essa proposição-enunciado, podemos verificar as 

seguintes predicações: na linha 595f, “eu vi”, “caba instudá...” e “num cũiêço mais”; na linha 
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596f, “num inxeiga mais você...”; e, por fim, na linha 597f, “qué discriminá...”, mostrando a 

Rd desse sujeito, idealizado por H58, que estudou e perdeu a humildade.  

A partir dessa Rd, H58 faz mais uma analogia dizendo que, apesar da cor, todos os 

seres humanos são irmãos, uma vez que para ele existe a diferença na cor da pele devido a 

visita de Maria. Assim, começa a apresentar a narrativa, tendo como base a Rd de religiosos 

cuja discussão apresentamos na seção 4.4.2. 

 

4.4.2 Religiosos 

 

As categorias para esta Rd são as da referenciação, da relação e da predicação. 

 

Exemplo 24 
nóis somo irmão... nóis puique somo pretim... foi Nossa Sĩóra... fêis quinẽi eu/ eu fiz 

vinte e quato filho nũa muié só... chegasse Nossa Sĩóra e dissesse... “cadê seus fie?”... eu 

tĩa veigõia... inscundia um bucado no inscuro aí ficava uns preto...  

E: Como é essa história?  

H58: Assim... as históra queu vô contá aqui é que o vèio meu avô contava munto que 

andava Nosso Pai no mundo né? ... mais a mãe né? ... aí chegô nũa casa... aí cumo diz o 

ditado... pregrutô a mulé quantos fio ... aqueles minino tudo era dela?... aí ela teve 

cirimõia de amostrá aquelas criança tudim a Nossa Sĩóra... ela teve cirimõia... tá bom? 

... aí que quela fêis guaidô um bucado lá no quartim inscuro ... aí butô só uns seis na sala 

... aí Nossa Sĩóra disse ... “mia fia... só tẽi esses?” ... só... só tẽi esses daqui... e eu vô já 

bãiá eles ... aí qué dizê que butô ũa bacia dágua lá no quarto né? ... os bichim era tudo 

cum as mão ((rindo)) ...  

[...] 

“o céu... pa ocê entrá lá no céu é um furo de ũa aguia... aguia que ocê infia nũa/ 

num/ nũa lĩa que ocê infia nũa aguia pa ocê custurá... ali... diz que o céu é ali... pa 

ocê entrá ali dento” ... aí é caxão... pa ocê trabaiá aqui e Deus do céu diz assim... meu 

filho... ocê instuda ...diz ...sabe da Bibra... meu fie... tu fais aqui tua inscada... tu se 

preipara... tu se preipara aqui... tu num vai cuidá lá não... puique se ocê fô cuidá lá é 

tarde... purisso nóis vamo cuidá aqui... nóis vamo fazê ũa mandioca... ũa farĩa de 

mandioca ... o sĩô tẽi o seu paió lá na sua casa... será que sẽi a inscada o sĩô bota a 

farĩa lá no paió? ... bota não! ... só bota se tivé a inscada... né? ... agora precisa nóis 

fazê a inscada aqui ... precisa nóis fazê a inscada aqui isto é humano...  

597f 

598f 

599f  

500f 

601f 

602f 

603f 

604f 

605f 

606f 

607f 

608f  

629f 

630f 

631f 

632f 

633f 

634f 

635f 

636f 

637f 

638f   

 

A Rd de religiosos é expressiva no discurso de H58, uma vez que, pela predicação e 

referenciação, na linha 597f, o remanescente quilombola expõe o seu ponto de vista sobre 

como se deu a diversidade racial, e assim afirma: “foi Nossa Sĩóra...”. Desse modo, o 

remanescente informa que a separação ocorreu por causa da santa que deixou uns com a pele 

branca e outros com a pele preta, mas que o parentesco continua. Nessa construção, 

percebemos o quanto o aspecto religioso direciona as interpretações desses sujeitos em 

relação ao mundo em sua volta, tendo em vista que atribui a criação das diversas raças e cores 

à santa de devoção da sua religião.  
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A partir dessa introdução, a narrativa ganha espaço para ser iniciada uma interação 

com o entrevistador, pois no momento em que H58, na linha 599f, afirma que “inscundia um 

bucado no inscuro aí ficava uns preto...”, percebemos, pelas reticências, que a fala do 

remanescente quilombola iria continuar, mas o entrevistador faz uma intervenção na linha 

500f, com a seguinte proposição-enunciado: “Como é essa história?”, fazendo com que o 

conto da diversidade racial se iniciasse. 

No outro trecho, na linha 603f, os referentes “Nosso Pai” e “a mãe” são 

compreendidos de forma inferencial como “Deus” e “Maria”. Em seguida, nas linhas 604f e 

606f, o referente “Nossa Siõra” é citado mais duas vezes, mostrando nessa narrativa que a 

religião praticada por esse remanescente quilombola é o cristianismo, especificamente, o 

catolicismo.  

Observamos que toda a narrativa é sustentada pela Rd de religiosos, pois atribuir a 

origem da diversidade racial aos poderes de uma das principais figuras de veneração de sua 

religião faz com que essa imagem de religiosos seja uma das mais expressivas de nossas 

análises.  

Durante o discurso de H58, é possível perceber o uso de uma metáfora, um atributo da 

categoria da relação. A metófora é contrída na proposição enunciado “o céu... pa ocê entrá lá 

no céu é um furo de ũa aguia... aguia que ocê infia nũa/ num/ nũa lĩa que ocê infia nũa aguia 

pa ocê custurá... ali... diz que o céu é ali... pa ocê entrá ali dento”, nas linhas 530f, 531f e 

532f. Por meio desse discurso, utilizando a relação, a través da metófora, H58 constrói, mais 

uma vez, a Rd de religiosos, uma vez que diz que entrar no seu é um furo de uma agulha. Na 

sua fala, H58, usa, também, uma analogia com os seus pré-construídos, usando, na linha 638f, 

a predicação “fazê a inscada”, mostrando que passar no fundo de uma agulha é, para ele, fazer 

uma escada para o céu, pois para, entrar no céu, é semelhante a colocar farinha no paió
8
, uma 

vez que as duas coisas precisam de uma escada. Assim, para este senhor, fazer uma escada 

para o céu é praticar boas obras e ser humilde, mesmo com aquisição de conhecimentos, uma 

vez que somos todos irmãos. 

Como em todas as quatro narrativas analisadas, percebemos a Rd de religiosos, 

decidimos fazer um panorama em todo o e-book, verificando os referentes que reafirmam essa 

Rd de cristãos católicos dos remanescentes quilombolas. Nesse sentido, a tabela 4 contém 

dados de todo o corpus, com a quantidade de expressões relacionadas.  

 

                                                           
8
 Local usado pelos agricultores para armazenar legumes. Costumeiramente, esses depósitos eram feitos de 

madeira usando a estrutura da parte de cima das casas. 
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TABELA 04 – EXPRESSÕES DA RD DA RELIGIÃO CRISTÃ CATÓLICA 

REFERENTES QUA

NTID

ADE 

LOCALIZAÇÃO NAS RESPECTIVAS LINHAS 

DO CORPUS 
 

Religião 01 184d 

Jesus 01 363d 

Armaria 08 739a, 444b, 439d, 178e, 477f, 487f, 525f, 655f 

Vige Maria 01 309d 

Ave Maria 07 149a, 545a, 546a, 36f, 193f, 230f, 260f 

Vimaria 01 236f 

Inche Maria 01 548f 

Nossa Siõra 25 251a, 252a, 257a, 383a, 411b, 27d, 315d, 39d, 17f, 

28f, 199f, 365f, 365f, 599f, 604f, 606f, 609f, 612f, 

614f 

Deus do céu 14 51f, 62f, 151f, 151f, 163f, 182f, 182f, 199f, 240f, 

309f, 370f, 387f, 632f 

Céu 06 25b, 178b, 629f, 629f, 631f, 632f 

Deus 59 141a, 484a, 856a, 271b, 429b, 432b, 433b, 442b, 

636b, 648b, 118c, 248c, 336c, 27d, 27d, 28d, 40d, 

80d, 87d, 232d, 590d, 593d, 641d, 645d, 647d, 647d, 

670d, 43e, 238e, 276e, 287e, 332e, 338e, 339e, 364e, 

403e, 51f, 62f, 151f, 151f, 156f,163f, 168f, 173f, 

182f, 183f, 199f, 240f, 309f, 363f, 370f, 387f, 397f, 

418f, 439f, 597f, 628f, 628f, 632f 

Graças a Deus 26 6d, 8d, 35d, 102d, 231d, 522d, 644d, 647d, 917d, 

919d, 2e, 211e, 212e, 338e, 339e, 12f, 17f, 23f, 28f, 

30f, 49f, 317f, 480f, 436f, 561f 

 Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

Os dados quantitativos contribuem para a interpretação da Rd de cristãos católicos 

construída pelos remanescentes quilombolas. Durante toda a entrevista, os termos “Religião” 

e “Jesus” são apresentados apenas uma vez, no entanto, expressões da religião católica são 

utilizadas como manifestação de fé desses sujeitos em diversos temas ao longo de todo o 

corpus. Podemos nos direcionar, por exemplo, ao termo “graças a Deus”, que por 26 vezes os 

quilombolas utilizaram para dar graças a Deus por suas conquistas e de terem vencido as 

diversas dificuldades, dentre elas, as secas, as doenças e a fome. 

Além dos referentes citados, podemos nos direcionar ao Nível 3 (N3) do esquema 4 de 

Adam (2011), que trata do socioleto, e verificarmos que, em todo o corpus, os remanescentes 

quilombolas usam seis formas diferentes de se referirem a “Maria”, uma santa venerada pelos 

cristãos católicos. É possível, ainda, observar que cinquenta e nove vezes eles usam o 

referente “Deus” separadamente. 

Assim, por meio dessas construções linguísticas e discursivas, interpretamos, nessa 

narrativa, a Rd de religiosos. 
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Na seção 4.4.3, percebemos a construção de uma Rd um tanto atípica, pois no discurso 

de H58 é construída uma representação discursiva de Negros. 

  

4.4.3 Negros 

  

A Rd de Negros é construída por H58 durante a sua narrativa, uma vez que, mesmo 

sendo afrodescendente, ele apresenta, no seu discurso, a cor negra de forma depreciativa. 

As categorias para a construção dessa Rd são a da predicação e referenciação. 

Vejamos o exemplo 25. 

 

Exemplo 25 

H58: nóis somo irmão...  

[...] 

nóis puique somo pretim... foi Nossa Sĩóra... fêis quinẽi eu/ eu fiz vinte e quato filho 

nũa muié só... chegasse Nossa Sĩóra e dissesse... “cadê seus fie?”... eu tĩa veigõia... 

inscundia um bucado no inscuro aí ficava uns preto...  

[...] 

os bichim era tudo cum as mão no chão e os péis ... aí qué dizê que ficô as mão 

branca... os péis branco e aqueles branco que tava na presença de Nossa Sĩóra era 

tudo cum a baciĩa tirano aquela cuĩa... puraculá se lavano puraculá... né? ... que 

dizê que ficô aquele probrema dos inscurim... aí vai/ aí vai... num era tudo irmão um 

do ôto? ... cê tá intendeno? ... num era tudo irmão um do ôto... aí qué dizê que ficô 

disapartado quano Nossa Sĩóra chegô... 

597f 

 

608f 

609f 

610f  

 

611f  

612f 

613f 

614f 

615f 

616f 

 

No seu discurso, H58, na linha 597f, afirma: “nóis somo irmão...”, informando que 

toda a humanidade faz parte da mesma linhagem. Esta proposição-enunciado é relevante para 

começarmos a entender a Rd de Negros, uma vez que o discurso expõe o “ser negro”. Na 

interpretação de H58, todos os seres humanos eram negros, sendo que essa realidade mudou 

após a visita de Maria à casa do casal remanescente quilombola. Entendemos que, para esse 

sujeito, na visita da santa ocorreu uma espécie de milagre que tornou algumas crianças de 

pretas para brancas. Nesse sentido, entendemos que ser negro para o remanescente 

quilombola é algo ruim, ao passo que uma mudança para a cor da pele branca é algo bom, 

semelhante a um milagre realizado pelos deuses de suas crenças. 

Esta Rd tem seu ponto mais alto no momento em que, na linha 614f, H58 constrói a 

seguinte proposição-enunciado: “ficô aquele probrema dos inscurim”. Nesta construção, é 

possível, por meio da predicação e da referenciação, entendermos que este sujeito começa, 

por meio da predicação “ficô”, mostrando que ser negro não era ruim, pois todos eram negros, 

mas a visita de Maria fez surgir a cor branca, que, na verdade, era para te te ocorrido com 

todos, mas, por vergonha da mãe dos meninos, alguns não conseguiram ficar brancos, 
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permanecendo negros. A partir dessa construção, H58 continua em seu discurso categorizando 

o ser negro como um problema, “aquele probrema dos inscurim”, depreciando a sua própria 

raça no meio social.  

As construções linguístico-discursivas, aqui apresentadas, mostram H58 apresentando  

a sua própria raça de forma depreciativa, que, assim, faz ele crê que, a partir de um milagre de 

uma santa, podem ficar brancos. Percebemos que a tentativa de explicação por meio da fé 

pode ser um escape para o racismo, pois pensar ser irmão do branco “era tudo irmão” é uma 

forma de fuga para o negro, que tenta mostrar esse vínculo de irmãos entre negros e brancos, 

interlaçando uma imagem Negros com a de esperançosos, pois creem que se tanto brancos 

quanto negros acreditassem que são irmãos, as diversas formas de preconceito racial 

diminuiriam.  

Nesta narrativa, também percebemos a presença do Nível (N3) do esquema 4 de Adam 

(2011), que trata sobre o interdiscurso, intertexto e socioleto. O interdiscurso presente na 

história se dá com a obra “Macunaíma”, de Mario de Andrade.  Os discursos de H58 e o autor 

de Macunaíma se entrelaçam quando estão tratando sobre a origem das diversidades raciais 

que, para os dois sujeitos discursivos, sugiram por meio de um banho tomado por negros em 

uma determinada situação sobrenatural. 

Vejamos a fala de H58, na qual esse discurso se manifesta: 

 

 
os bichim era tudo cum as mão no chão e os péis ... aí qué dizê que ficô as 

mão branca... os péis branco e aqueles branco que tava na presença de Nossa 

Sĩóra era tudo cum a baciĩa tirano aquela cuĩa... puraculá se lavano 

puraculá... né? ... que dizê que ficô aquele probrema dos inscurim... 

(SOUZA, MENDES E FONSECA, 2011, p. 95). 

 

 

Agora, direcionemo-nos à obra “Macunaíma”, em que a temática é tratada de forma 

semelhante: 

 

 
Maanape então é que foi se lavar, mas Jiguê esborrifara toda a água 

encantada pra fora da cova. Tinha só um bocado lá no fundo e Maanape 

conseguiu molhar só a palma dos pés e das mãos. Por isso ficou negro bem 

filho da tribo dos Tapanhumas. Só que as palmas das mãos e dos pés dele 

são vermelhas por terem se limpado na água santa. (ANDRADE, 2016, p. 

21). 
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Os discursos são os mesmos no sentido de explicar como sugiram as raças e, também, 

tentar mostrar que os negros têm apenas as palmas das mãos e dos pés brancos por terem sido 

privados da “água santa” que os deixaria brancos.  

Percebemos, nos dois trechos, um discurso com 72 anos de diferença, já que a obra de 

Macunaíma foi publicada originalmente em 1928, e o discurso de H58 em 2000. No entanto, 

estamos diante do mesmo discurso que carrega o preconceito, chegando a tratar a cor negra 

como cor suja, digna da intervenção divina/sobrenatural para ser mudada para a cor branca. 

Este é um discurso que atravessa gerações e mostra o quanto somos imaturos quando se trata 

de respeito ao próximo, pois esses ensinamentos religiosos que, juntos a toda uma cultura 

escravocrata, fazem a relação do preto com o feio, o anormal, o mal, o ruim, o inaceitável, e o 

branco com o bom e o bonito. Diante desse contexto, o preconceito se torna camuflado dentro 

do ser humano, podendo, no dia a dia, se manifestar nas diversas situações interacionais e 

socioculturais, nas quais o branco se sente superior ao negro, manifestando-se, assim, o 

preconceito racial. 

Assim, com essa discussão sobre o ser negro, terminamos nossas análises. Em seguida, 

apresentamos nossas conclusões. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo fazer a análise de representações discursivas 

em cinco narrativas contadas por remanescentes quilombolas. As narrativas estão contidas no 

e-book “A fala de remanescentes quilombolas de Portalegre do Brasil”. Nossas análises 

seguiram a abordagem teórica metodológica da Análise Textual dos Discursos, com foco nas 

discussões de Adam (2011). 

Para os estudos em torno de narrativa encaixada no discurso desses sujeitos, 

primeiramente, foi necessário compreendermos as características do nosso objeto de estudo, 

no caso, o texto falado interativo, uma vez que percebemos que, em dois momentos, a 

narrativa ocorreu na fala do entrevistado devido a uma intervenção do entrevistador e, no caso 

da fábula encaixada em outra narrativa, também se deu devido a uma intervenção. Assim, 

percebemos que o recurso da intervenção deu outro direcionamento aos discursos dos sujeitos 

entrevistados, fazendo com que eles contassem as narrativas e, com isso, pudéssemos verificar 

as imagens que iam sendo construídas nas narrativas. 

Apresentamos, nesta conclusão, uma síntese dos nossos resultados e as contribuições 

para os estudos da textualidade, especificamente, para a ATD. Nas quatro narrativas, 

analisamos de forma descritiva e interpretamos onze Rd. Assim, apresentamos, na tabela 05, 

um panorama de todas elas e suas respectivas categorias: 

 

TABELA 05 – PANORAMA DAS RD ANALISADAS 

REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS QUANTIDADES CATEGORIAS 

Contadoras de histórias 2 Predicação 
Referenciação 

Predicação 

Localização espacial 

Religiosos 4 Referenciação 

Localização espacial 

Predicação 

Relação 

Povo sobrevivente 1 Relação 
Aspectualização 

Localização temporal 

Pais rígidos 1 Predicação 
Referenciação 

Localização espacial 

Sujeitos esperançosos 2 Predicação 

Referenciação 
Predicação 

Aspectualização 
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Alcoólatras 1 Predicação 

Referenciação 

Agricultores/caçadores 1 Predicação 

Referenciação 

Corajosos 1 Modificador 

Referenciação 

Predicação 

Ser sorteado para o Exército 1 Predicação 

Referenciação 

Inteligentes e humildes 1 Predicação 
Localização temporal 

Relação 

Negros 1 Predicação 
Referenciação 

Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

A partir da tabela 05, aprofundamos comentários das Rd mais significantes que foram 

interpretadas nas narrativas analisadas. 

Nas narrativas da “Botija” e da “Mulher encantada na pedra”, interpretamos duas Rd 

de contadora de histórias, nas quais percebemos uma relação interdiscursiva com outras 

narrativas contadas no Alto Oeste Potiguar, como também o interdiscurso com os contos de 

fadas da Branca de Neve e da Bela Adormecida. As categorias usadas nas duas narrativas, 

para a construção dessas Rd, foram as mesmas, mostrando que os entrevistados usam as 

mesmas estratégias discursivas para construção das Rd. Nesse sentido, os remanescentes 

quilombolas se apropriaram de recursos como referentes reais, mesclando com referentes 

ficcionais; usaram a localização espacial como cenário de suas histórias fantásticas, tendo o 

apoio de diversas predicações para, assim, serem os mais realistas possíveis, a fim de 

convencerem o seu alocutário acerca da veracidade dos relatos que apresentavam. 

Em relação a Rd de religiosos, ela apareceu em todas as narrativas analisadas. Os 

remanescentes quilombolas são expressivamente religiosos, praticantes da religião católica, 

mas, em algumas construções textuais, percebemos traços da religião afro-brasileira do 

candomblé. As categorias mais relevantes para a interpretação dessa Rd foram a referenciação 

e a predicação. A referenciação se faz presente com as diversas formas de referência aos 

santos do catolicismo e do candomblé. A predicação ocorre com os diversos verbos que 

materializam a prática religiosa, a exemplo de “rezar”, “benzer” etc. A Rd de religiosos desses 

sujeitos também é utilizada para explicar os problemas do mundo em sua volta como, por 

exemplo, a desigualdade, os tempos de seca, a diversidade racial. 

A Rd de sujeitos esperançosos foi recorrente nas nossas análises, sobressaindo-se a 

categoria da predicação. As construções verbais mostraram as dificuldades financeiras que 
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passaram. Os sujeitos buscaram no mito a esperança de mudarem suas vidas e conseguirem a 

oportunidade de ascenderem socialmente para, assim, viverem dignamente com as riquezas 

proporcionadas pelas botijas desenterradas e pelas princesas encantadas nas pedras das 

comunidades quilombolas. As relações interdiscursivas das narrativas contadas com 

narrativas vividas na região do Alto Oeste do RN proporcionaram a construção de sujeitos 

esperançosos. 

A Rd desencadeada de forma expressiva na narrativa do lobisomem foi a de Ser 

Sorteado para Exército Brasileiro. Os estudos co(n)textuais em torno dessa Rd mostraram que 

os remanescentes quilombolas, hoje ainda vivos, sentiram os impactos da segunda guerra 

mundial de forma direta em suas vidas, pois os terrores da guerra chegaram até eles, uma vez 

que, a qualquer momento, podiam ser convocados para servirem ao exército. Nesse contexto, 

eles se sentiam impotentes, já que a ida ao exército os deixava sem muitas perspectivas de 

voltarem com vida, mas a desobediência poderia os tornar desertores da pátria. 

Durante essas análises, percebemos uma Rd de alcoólatras que, a partir da verificação 

do contexto, compreendemos que as comunidades remanescentes quilombolas tem sido um 

caso difícil para a saúde pública de Portalegre/RN, uma vez que o acesso à bebida alcoólica 

ocorre muito cedo no seio das comunidades. A predicação e a referenciação foram 

fundamentais para essa interpretação, por meio da repetição de verbos como “beber”, como 

também do referente “cachaça”. 

Direcionamo-nos para o conteúdo contextual, uma vez que realizamos uma visita ao 

centro de saúde da cidade e comprovamos que a luta contra o alcoolismo é recorrente, ainda, 

nas comunidades remanescentes quilombolas, por meio dos que lá ainda vivem. 

A Rd de Negros na narrativa da “Diversidade racial” mostra a imagem do ser negro. O 

discurso é proferido por um negro, que mostra, na sua fala uma problematização no fato do 

ser nego, uma vez que categoriza a sua cor negra como um “problema”, recorrendo às suas 

crenças em busca de, até mesmo, um milagre que pudesse torná-lo branco. 

Nas outras Rd interpretadas, percebemos imagens de sujeitos que passaram por muitas 

adversidades, juntamente com seus pais nas suas respectivas comunidades remanescentes 

quilombolas, uma vez que as interpretações apontam para pessoas que ainda têm como prática 

a agricultura e a caça. 

As nossas análises não se restringiram apenas ao nível semântico (N6) do esquema 4 

de Adam (2011), pois em diversos pontos, por necessidade em nossas interpretações das 

representações discursivas, direcionamo-nos ao (N3) que trata sobre o interdiscurso, intertexto 

e socioleto, bem como ao (N8), especificamente, a noção de orientação argumentativa. 
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Em relação ao (N3), uma série de relações interdiscursivas e intertextuais foram 

percebidas nas falas dos remanescentes quilombolas, por exemplo, o interdiscurso com os 

contos de fadas e o intertexto com a fábula do “Pulo do gato”. Nas nossas interpretações, 

percebemos um interdiscurso entre o discurso de um remanescente quilombola e o autor 

brasileiro Mario de Andrade na sua obra “Macunaíma”. Os discursos se entrelaçam sobre a 

origem da diversidade racial, em que os dois sujeitos expressam, de forma semelhante, como 

as diversas raças sugiram no Brasil. 

A noção de socioleto foi relevante devido ao objeto de estudo em questão, pois 

estivemos diante de um socioleto específico, que se tratava da língua portuguesa, mas que 

demandava reforçar a atenção do leitor para que pudéssemos atribuir sentidos às construções 

textuais proferidas pelos sujeitos. Desse modo, debruçamo-nos com um olhar científico sobre 

a fala dos remanescentes e, sem nenhuma espécie de preconceito, analisamos as Rd 

construídas em suas narrativas. 

Assim, como contribuição acadêmica e social, o nosso trabalho mostra o socioleto 

como forte marcador da representação desses falantes. Observamos, nos textos falados 

interativos e transcritos, seguindo as normas da análise da conversação, cinco mulheres e oito 

homens, que nunca frequentaram a escola, comunicando-se, tranquilamente, entre si e com 

um entrevistador aluno de graduação, sem sentirem, em nenhum momento, constrangidos em 

relação a como estavam expressando a sua linguagem. Esse estudo busca contribuir na 

desconstrução dos conceitos de certo e errado, já que o socioleto usado por esses sujeitos, de 

forma tão específica, é válido nas suas interações e negociações, como também na 

organização social, cultural e discursiva dessas comunidades. 

No que se refere ao (N8), foi relevante a noção de orientação argumentativa, pois 

percebemos que o remanescente quilombola encaixou a fábula “O Pulo do gato” para explicar 

uma habilidade, supostamente, usada por ele na luta contra o lobisomem e, a partir desta, 

buscar convencer seu alocutário acerca da veracidade do seu relato. 

O estudo semântico das Representações discursivas, segundo Rodrigues et al. (2012, 

p. 298), trata “de procedimentos de textualização gerais e elementares que estão na base da 

construção de todo texto”. Desse modo, entendemos que nossa pesquisa contribui para os 

procedimentos teórico-metodológicos da ATD enquanto subdomínio da Linguística de Texto, 

uma vez que este trabalho busca compreender como os sentidos são construídos a partir de um 

texto falado interativo.  

Esperamos que o tratamento inicial, a partir desse objeto de estudo, possa contribuir 

com outras pesquisas com outros corpora, em diversos socioletos específicos, para, assim, 
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apropriarmo-nos mais sobre os estudos da textualidade e, assim, compreendermos melhor 

como os sentidos são construídos, levando em consideração os aspectos cotextuais e 

contextuais do texto/discurso. 
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ANEXO A 

NARRATIVA DA BOTIJA (INQUÉRITO 01) 

E: Quero! Olha... eu tô trabalhando... eu vou trabalhar ẽi cima de qualquer coisa que 

você me disser... você e as pessoa, uma compara/... você pode comparar o tempo 

antigo com o de hoje... você pode me contar história de Trancoso... de quem vivia 

encantado... de quem vivia encantado numa botija que foi de uma coisa...qualquer 

coisa... 

M56-01: Posso inventá? 

E: Pode! 

M56-01: Purque uma vêis...num sabe? ...num vô contá histora agora não... 

E: Não! Tá certo! Não! Aí sexta-feira você me conta bem direitinho. 

M56-01: Purque... isso é uma histora dũa butija... num sabe? ... dêcha... nessa... 

nesse tempo...que nesse tempo era no tempo de Mundoca de Antõi... ((a pessoa que 

estava no interior da casa entra e entrega ao entrevistador uma caneca com café)) 

E: ((tomando café)) Vixe... como tá quente! ((risos)) 

E: Me queimei... homem... 

M50-02: O que foi ... Carlo? 

E: Eu me queimei... 

M50-01: É um... Mundoca que é a mãe de Antõi de Guilermina...que só tĩa no sito 

água...má e terra lá no Santo Antõi...aí papai nessa épuca... a rôpa desse pessoal...aí 

na antiguidade era uma rôpa mais fracazĩa... né?...é... num era como hoje im 

dia...que hoje im dia a gente... cumo se diz? ... tẽi suas rôpas boa pra andá e isso... e 

aquilo ôto... e naquele tempo as 

rôpĩas era fraca... tĩa pôcas... duas mudĩas... só isso...é isso... Ele tava precisano dũa 

muda das milhozĩa que tĩa e tava inchuvalhada... “mĩa fia é mió você í lá im Mundoca 

batê mĩas rôpa” ...diche “ô papai... tá munto tarde... dá tempo não” ...dizia... “vá mĩa 

fia que amãiã eu preciso de... dessa rôpa que é pra mim í lá pra o Martins” e ele nesse 

tempo comprava fazenda im Martins... pra você vê as coisa de premêro cumo era 

difice...aí eu fui batê a rôpa... quano eu cheguei lá no... no ingẽi... mermo no ingẽi do 

Pega...tĩa assim era uma mata...era uma mata mermo na frente...era cada um toco de 

pau bunito que só...aí quano eu olhei assim num tava aquele butijão... desses bicho 

grande... aí Teresa diche “e vamo olhá bẽi de pertim?” ... “vamo” aí cadê eu pude subi 

no bicho... arribá pra cima... PESADO!... pesado queçó... daí eu disse... “vô... já de... 

eu vô já butá na cabeça...vô dêchá lá im casa” aí Teresa diche... pra você vê no meio 

da ambição cumo é... “nóis num vamo...nói... nói... nói num vamo...nói vamo lá... 

nói...nói...nói... que nói vamo... nói dêcha aqui no mermo canto... quano nói voltá... 

quano nói voltá... nói pega pra Mundoca num vê” 

E: Teresa...quem era? 

M56-01: É mĩa irmã... 

E: Aquela que mora no sítio ainda? 

M56-01: É essa de/...Teresa aí...Teresa aí de...de Antõi Liano. 

M50-02: E cum a/ de Mundoca... 

E: [Valha, e Teresa é tua irmã?] 
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M01: E num é? 

E: ((admirado)) E é? 

M56-01: Pra Teresa num vê...cumo é? ... pra Mundoca num vê e nẽi o povo aí do 

Pega...aí dêcha aí no mermo canto...aí nóis fumo batê...foi bẽi ligêro... bẽi rapi/ pra 

quano chegá levá...levá o o o butijão. ((ẽi tom de súplica)) ô Carlim da mĩa irma... 

mamãe diche “vẽiam cedo!” ... quano eu cheguei... cadê o butijão? ... cadê o butijão? 

E: Se sumiu. 

M56-01: Basta! Passemo o resto da tarde todĩa procurano...procurano esse butijão e 

nada...quano nóis cheguemo... quase nóis ia levano uma pisa ...purque papai diche 

quéra pra vim cedo pra rôpa inxugá e toca a procurá e nada ... quano chegamo ...aí 

fomu contá a histora a papai ... pra papai num i... num... num fosse brigá cum 

nóis...não que daqui pra lá ...nóis incontremo um butijão e de lá pra cá nóis fumo 

procurá e num/...num sei/...num encontramo mais... daí, “mĩa fia... pelo amor de 

Deus... purque que você num vêi dêchá aqui?” ... “é purque Teresa diche queu nẽi 

vĩesse dêchá im casa ...purque pudia o povo vê que nóis ía levano esse butijão... e se 

levasse pra Mundoca...Mundoca via e tumava ...e quano nóis voltasse ía juntá a rôpa... 

inrolava e levava pra casa ...e quano eu cheguei... cadê o butijão?” ...aí...mais o povo 

sempre diz... quano a gente olha uma butija que tá disinterrada a alma tá perdida... 

E: Mas também não era pra vocês a botija... 

M56-01: Era não... 

E: Por isso que vocês não acharam mais... 

M56-01: Era não... num era pra mim não...mas...Ave Maria...nunca isquici... meu fio. 

E: E nunca ouviu falar quem foi que ficou com a botija... não? 

M56-01: Não...nunca ouvi falá... e mermo assim eu acho...eu acho que/ mermo ali 

naquele camim que vai lá pro Santo Antõi... 

E: O Santo Antônio de papai? 

M56-01: Não... esse Santo Antõi/ de Antõi/... 
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ANEXO B 

NARRATIVA DA MULHER ENCANTADA NA PEDRA (INQUÉRITO 01) 

E: Diz que ali pro Pega tem uma encantada... num talhado.  

M56-01: Tẽi... tẽi... tẽi era um minino de Paulim que via.  

E: Quem é esse menino de Paulinho? Ele tá vivo ainda?  

M56-01: É vivo... mais num tá aqui...ele tá im Brasilha.  

E: Sim, tá em Brasília...  

M50-02: [Tá im Goiás]  

M56-01: Mais tu realembre de amãiã queu cumeço...queu... queu cumeço a  

contá... a contá a você.  

E: Como é essa pedra do talhado?  

M56-01: Não! Essa pedra do taiado, ói... era...tu num sabe cumo é aquele 

mininu...daquele Paulim quele sempre era mêi pertubado da cabeça? ...  

o Vaval? ...que chamava de Vaval? bẽi... aí dêcha que um dia... toda vida quele quano 

discia presse canto... ele via os... os guiné cantá...via galĩa cantá... aí deu-se que um dia... 

que toda vida... quano ele bibia cachaça... tumava cachaça...  

chegava uma pessoa pra levá ele... e discia presse canto e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi.  

E: E ninguém sabia quem era essa pessoa?  

M56-01: Não! ... ninguẽi sabia e nẽi era pra dizê nada a ninguẽi... aí uma vêis viro quele 

foi carregá a mandioca de Geraldo Petronino...andava cum uma baladêra... aí quano 

chegô num certo mêi do camim... aí chegô...aproximô-se uma pessoa...  

M50-02: [Ele num matô um preá?]  

M56-01: Ele matô... ele antes...ele antes...ele matô um preá... aí quano ia levano um 

preá... aí aproximô-se uma pessoa “me dê esse preá!”, ele disse... “eu num dô não” ... “se 

você num me dé esse preá... eu levo o preá e você tambẽi” ... 

e ele... “eu num dô não” aí saiu arrastano ele... arrastô ele até munto...  

até junto do canto que essa pessoa fica... e o burro aí cum a carga no lombo... “tẽi uma 

coisa... nêgo... eu vô dechá você voltá” ... ela disse... “só vô dêchá você voltá purque 

você ia cum aquela carga...mais se num fosse aquilo... você ia ficá agora mais nóis”  

E: Que carga era?  

M56-01: De mandioca...  

E: Sim! ... Carga de mandioca.  

M56-01: Aí, bẽi! ...ele chegô im casa...contô a histora pro povo...o povo num 

acreditô...disse quéra mintira do minino ... e disse... “cadê o preá?” ... “ele levô” ... “e 

cadê a baladêra?” ... levô tambẽi...  

M50-02: E levô o preá...levô a chinela... levô tudo...  

M56-01: Levô...dechô ele... levô o preá e levô a baladêra e levô a...  

M50-02: [Levô inté a camisa... e essa camisa deve de tá lá...né?]  

E: Talvez... aí porque é que se encantava, Aldízia?  

M50-02: É purque era incantada...  

M56-01: Incantava esse canto...  

E: Sim! ... o canto é encantado... mas o que é/ quem é que encanta?  

M56-01: O que é? ... e eu sei? ...eu num sei nẽi isplicá...  

E: Por que ainda hoje não tem canto encantado?  

M50-01: Tẽi! ... tẽi! ... aí, bẽi! ...Carlim... ôto dia... aconteceu... que o minino tomô uma 

cachaça... aí toda vida que tomava essa cachaça... tĩa aquele sentido de i pra esse canto... 

aí desceu...  

quano desceu presse canto... aí a criatura ia buscá ele...  
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E: Era como se fosse uma coisa que chamasse... não era?  

M56-01: Pra buscá ele e levô...levô inté lá e intão o povo procurô... procurô...e  

cadê Vaval? ... cadê Vaval? ... praqui ...praculá... praqui praculá e nada... e nada... e nada 

de incontrá... aí, quano foi munto... munto... munto tarde... aí sei que a criatura vêi dêchá 

ele até no terreiro de casa...  

E: Era homem ou mulher?  

M56-01: Era muilhé.  

E: Era mulher?  

M56-01: Diz quera a coisa mais linda do mundo... o cabelo dela era coisa linda...  

e disse... “olhe, eu vô li dêchá lá na sua casa... mais se você dissé onde é que você 

estava... eu vẽio li buscá e nunca mais você volta presse canto” ...  

aí cumo deu-se munto tempo... aí cumo passô munto tempo...  

aí ele disse... cumeçaro a  

procurá sabê onde é que ele tava... ele disse... “olhe... eu...  

quano eu vô praculá ...  

aí aquele canto aculá” ... ele mostrô o canto bẽi direitim ... “naquele canto toda vida 

 quano eu vô praculá tẽi uma pessoa que vẽi me buscá e vẽi me dêchá” ...  

aí o povo pensava quéra brincadêra e daí purisso que ficô e nunca  

disincantô... mais ela quiria que ele disincantasse...  

E: Mas não desencantou de mole... viu? Ele...  

M56-01: Purque ele não intendeu o incanto como é que é... se ele tivesse o meno... o 

meno... pegado no cabelo dessa criatura e tivesse tirado... o meno um pedaço do cabelo 

dela... pronto! ... hoje im dia ele era mi/ milionário...  

E: Por quê?  

M50-02: [Porque é disincantada...]  

M56-01: [Porque é disincantada...]  

E: E quem desencanta fica rico?  

M56-01: [Fica! ... Rico!] E é... fica rico! ... e dêcha que uma... uma vai contá... uma 

histora que lá no. 
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ANEXO C 

NARRATIVA DA MULHER ENCANTADA NA PEDRA (INQUÉRITO 05) 

M63-05: Tẽi... agora peda incantada é no Arro/ é na/ na Canôa e tẽi essa peda incantada ... 

tẽi mermo/ teve ũa vêis que uns ameiricano viero aqui pa i nessa peda incantada ... mais o 

véio Ozéa de Freita quera o fie mais véi que morava aqui... agora que a peda é grande... o 

caba chega lá e de longe vê a peda... vai lá arrebolá ũa peda im riba puique lá é chei de 

peda... na Canôa... o sĩô sabe onde é a Canôa?  

E: Aí ... é o que essa pedra encantada? O que é que ela vira o quê?  

M63-05: Diz que ũa veis ũa minina de Raimundo de/ de Chico Raimundo de Freita viu ũa 

moça na janela...  

E: Virou uma casa?  

M63-05: Virô ũa casa... é virô ũa casa... e é ôro agora que tẽi ũa moça tẽi a porta tẽi a 

janela... a minina viu a janela aberta/ a porta... era nũa janela ... ela disse que vĩa bẽi cedim 

de lá pra cá e disse que viu ela na janela bẽi cedim lavano o rosto era/ deu até um ataque 

quano viu/ caiu de medo aí diz que é ũa casa...  

E: Aí pá desencantar faz o quê?  

M63-05: Agora aí eu num sei... diz que... os pai de santo... né? ... manda benzê... mas eu 

acho que só vino uns ameiricano mermo... não? ... é puique a minina... e arrupia o cabelo 

se o sĩô tivê o coipo aberto... que o povo diz que essa minina tĩa era/ era que/ o sĩô sabe 

que tẽi havê cum o cabelo e essa minina ouvia falá... né? ..elas mermo arrebolava as peda 

((incomp.)) mas se a minina viu ũa criatura im pé na janela banhando o rosto... ela tĩa 

corage de i tirá esse cabelo? ... um tĩa agora quẽi tivê a natu/ o... o que o povo fala que 

quẽi tẽi aquela corage de i arrancá/ maise eu acho que pricisa de munta corage... que/ que 

se o sĩô chegá num canto e achá ũa mulhé im pé lavano o rosto e o sĩô subé que é ũa 

insombração o sĩô tĩa corage de infrentá?  
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ANEXO D 

NARRATIVA DO LOBISOMEM (INQUÉRITO 04, grifos nosso) 

H84-06: Vige... a históra do lobisome... seu fô contá... eu cumeço ...  

E: Pode deixar entrar pela noite... tem problema nenhum... pode contar!  

H84-06: Sobre o lubisome ... eu conto que já me atei DUAS NOITE cum um lubisome... a 

primêra passage do lubisome eu vô contá/ eu... cê sabe/ no tempo da mucidade eu mininu 

novo... rapais/ cê sabe ... o camarada qué rapais num tẽi hora maicada não... sai de casa a 

boca da noite chega num... num de madrugada ô o dia amãicê... vĩa no camim andano... eu 

me atei lá na casa da namorada... TARDE... né?... FORA DE HORA ... fora de hora 

mermo ... mermo na hora do lubisome virá... quano eu cheguei aí no mêi da istrada quano 

desse fé apresentô-se um cachorro quera desse tamãio ... aí vamu luta... lutei ... lutei... me 

deitei... me deitei no chão... me arrastei no chão ...no chão/ nesse tempo havia ũa faca de 

aço firme... nesse tempo ũa faca quera desse tamãio .... ũa lapa de faca era desse tamãio/ e 

o cachorro era ligêro ...era ligêro/ um lobisome... cê pidiu de lobisome... intão eu vô 

contá... aí bẽi... ... me deitei no chão me atarrachei no chão... nisso cum a faca na mão pra 

vê se pegava ele... mais o quê? ... o lobisome pulava pu cima deu... véi... quano eu me 

deitei no chão o cachorro pulava ficava assim im pé e eu lá e nada de pegá... pegava nada 

e eu fazeno meu movimento no chão jogava prum lado e pra ôto pra ele num me pegá... 

marro que... véi? ... jogava no chão pulano no chão... né? ... me deitava no chão e pulava 

quano eu pulava ... imPARIAVA .... me deitava no chão ... o cachorro vĩa e pulava pu 

cima deu ((incomp.))... mais num pegô não... lutei inté a meia-noite ... lutano cum esse 

cachorro...  

[...] 

era um cachorro/ um cachorro grande pulano pra lá e pra cá... mar num peguei...  

H84-06: Eu cum ele e tudo o mais... aí lutei... lutei cum ele... me pegava... me peguei ... aí 

eu quano cheguei im casa assombrado desse cachorro... e cê sabe mĩa casa donde da gente 

morava... a gente num pudia tê chave... naquele tempo toda noite quano anoiticia o caba 

tava na casa  

da namorada... aí no ôto dia me prepaparei... disse ...“você sabe/” ... aí no ôto dia eu me 

preparei... eu disse... “cê sabe dũa coisa? ... eu vô levá um cacete” ... purque nesse tempo... 

já tĩa ixerciços pra arrissisti no ixécito que nesse meu tempo nóis uvia falá que quano 

chegava a idade de vinte ano de vinte e um ano nóis tĩa que caí no sustento... aí nóis 

cumbinamo aqui ũa parte da mĩa idade “fazê exercício aqui qué pra quano nóis chegá no 

ixército num dá trabaio”  

E: Não passar vergonha?  

H84-06: Sĩô?  

E: Para não passar vergonha?  

H84-06: JUSTAMENte... aí... bẽi... nóis infinquemo fazeno nosso ixerciço... né?... ia pra 

bera do riacho pulá no cacete pula pula ((incomp.)) ... cansei de dá salto mortal quano eu 

passava a mão assim caía praculá... caía im pézim... credita? ... e de costa tambẽi/ quano 

eu inveigava o coipo ... o coipo pra tráis ... caía im pé... quano eu caía im pé já era já 

fazeno ôto muvimento pra pulá pu ôto lado... né? ... e o pulo do gato é que era... quano eu 

caía im pé pa pulá o pulo do gato/ que tẽi o pulo do gato aí que defende muita coisa/ 

quano nóis caía im pé precisava preicurá o pulo do gato...  

E: Como era esse pulo do gato?  

H84-06: De banda! ... no próprio instante queu pulava daqui pra culá... se caí im pé 

ligêramente nóis precisava pulá de banda... é pulá de banda é/... purque se nóis num 

pulasse de banda num sabe... o pulo do gato... véi... é o derradêro pulo que hove... foi 

o pulo do gato... que a onça premeteu de pegá o gato... marro quê? ... o gato inganô a 
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onça... o gato premeteu... lutô cum a onça muntu tempo... o gato insinô a onça ... 

insinô todo o pulo... véi... marro pulo do gato ela num insinô... acredita?... aí a onça 

disse... “eu vô pegá a camarada vizĩa a gata”... foi pra trás... né? ...disse ... “eu vô 

pegá a camarada vizĩa a gata... é eu pego” ... marro quê? ... no próprio instante im 

que... se pulá e disistire no centro muito mais aí fôro simbora... né? ... aí a onça disse 

... “eu vô pegá a camarada vizĩa a gata... eu vô pegá ela” marro quê? ... quano a onça 

pulô pra pegá o gato... o gato negô o coipo de banda... né? ... que o gato pulava de 

frente aí ela/ aí o gato pulô de banda aí a onça disse ... “vige... camarada gato e você 

num me insinô esse pulo daí não” ...aí ah!... o gato respondeu... “se eu tivesse 

insinado você tĩa me cumido hoje” ((ri)) e tĩa mermo... véi... tĩa mermo... tĩa cumido... 

aí a/ o gato pulô de banda e a onça saiu... foi simbora inda ficô maicano ... ele disse... 

“nôta viage eu pego ela” ... mais pegô nada... home... o pulo do gato nera pra todo 

mundo... não... 
E: Seu Mané tẽi aprendido esse pulo aonde?  

H84-06: Com medo do ixército... purque no meu tempo... quano tava cum a idade de vinte 

e um ano tĩa quecaí no surtei... né?... pra jurá as arma... hoje não... hoje acabô-se isso... 

mais no meu tempo quano eu o caba tĩa assim a idade de vinte e um ano tĩa que sê tudo 

surtiado ... isso era tão certo que pur causo disso nóis fomo fazê os ixerciço... cum quelas 

instrução e tudo o mais... pra você vê... véi... e eu era ũa coisa de/ tĩa era vontade de i/ tĩa 

vontade purque lá no ... no meu pai... no finado meu pai... era Juaquim Calixta... nesse 

tempo quano caía no surteio era um clamô de vida... véi... o pessual... vige Maria... era pu 

mundo se acabá... sê surtiado tudo o mais... primêro lá im casa nóis era três lá im casa... o 

primêro que hove foi o finado Antõi quera irmão meu... quano caiu no ixército cadê quele 

foi? ... num foi cum medo ... cum medo... ficô que nẽi um criminoso... purque o camarada 

que num fosse ... ficava pió do que um criminoso... acredita? ... era! ... aí e ficô e ficô aí 

ele foi/ aí donde foi? ... donde foi? ... quano desse fé chegô a mĩa carta... aí chegô a mĩa 

carta aí eu digo ... “tẽi vontade... tẽi vontade” ... chegô a mĩa carta ... eu dizia a ele ... eu 

digo ... “Antõi... Nossa Sĩóra me ajudô... queu tĩa vontade”... como de fato queu caí 

mermo ... aí passô... quano eu digo aí... bẽi... quano chegô a mĩa carta... aí eu/ aí/ e toca e 

toca ... quando desse fé chegô... aí quano chegô a mĩa carta isperano... insperano lá se vẽi 

tempo maicado pra tê esse/ mar quano/ na véspa de nóis descê recebemo a nutiça que nóis 

tĩa sido dispensado e fumo dispensado mermo... ATÉ HOJE daí pra cá acabô-se esse 

filiamento num hove mais não ... num hai mais não... aí o derradêro que hove foi o finado 

Aigusto que é irmão meu... assim... assim foi fraco ... a carta dele quano chegô ele foi ele 

foi se listá pra lá e ficô lá uns dois anos ô foi/ UNS trêis  ANO e ele num quiria mais vim 

... num quiria mais vim não ... todo dia ele tava lá/ aí cê sabe esse povo véi sufria de um 

neivoso... pai e mamãe sufria de um neivoso... quano ele deu baxa lá o nome quele tĩa ele 

tirô e tudo o mais... aí quano ele deu baxa aí o finado meu pai diche... “home... mas cê 

sabe”... que cê sabe... puliça é siviço... né? ... aí pegaro a imaginá ... diche ... “olhe... 

Augusto deu baxa... e deu xô pá puliça” que num tẽi puliça pu camarada num... num tê 

quêxa... né? ... e o camarada fica rêxudo... né? ... pu causa é puliça... né? ... diche ... 

“não!... eu vô trabaiá pra trazê ele pra casa” ... e foi dano ... e foi dano e muito risuvido 

ele/ e ele sẽi querê vim... véi... deu baxa lá cum mais de um ano lá quele deu baxa aí o 

finado meu pai diche “olha aí... ele tá im Natal... já deu baxa... sabe lá a rêxa quele dexô” 

... a puliça é siviço e ela tambẽi dá mutivo... num é? ... tẽi de mais... véi... até quele 

resôveu... inganô o finado Augusto/ o finado Augusto vêi simbora pra casa... vêi simbora 

quano desse fé vêi simbora morá mais ele... aí eu/ aí eu digo... bẽi... véi... a bẽi eu dizê pai 

e mãe ficô satisfeito... mamãe... papai... pur se vê quele tĩa vino tudo o mais... marro 

finado Antõi quera o mais véi ficô quais que nẽi um criminoso... nẽi na rua andava... 

acredita? ... num andava não purque se andasse era pissiguido.... era pissiguido...  
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E: Porque ele não foi ao sorteio...  

H84-06: Sĩô?  

E: Porque não foi... não atendeu o/  

H84-06: Num atendeu o chamado logo... só acabô-se quano morreu... cê acredita? ... ele 

faleceu e nunca mais apresentô-se... aí eu dizia a ele... “pois é... véi... você num foi... 

acabô sua mucidade” ... agora só quẽi silviu foi o mais moço do que eu quera mais moço 

do que eu ... queu nasci im trêis na mĩa casa e fui dispensado... fui dispensado na mĩa 

carta... ((incomp.)) aí fumo dispensado ... nóis num fomo... e Augusto o derradêro foi... o 

finado Augusto quera irmão meu aí ele foi e passô bẽi uns dois ano na praça... aí arrissistiu 

pur lá e tava bẽi... véi... ele tava bẽi mar... cê sabe... pra quẽi num tẽi custume adepois 

quele deu baxa aí num foi mais que aquele ali tĩa... eu num sei nẽi dizê... adepois quele 

deu baxa sirviu ... tirô o tempo dele... né? ... aí deu baxa... mar ele deu baxa... num vei 

simbora pra casa não... ficô lá mais um/ trabaiano lá... né? ... e tava bẽi... mar papai e 

mamãe achano quele lá pudia havê quaiqué disastre no tempo quele praça nẽi purisso... 

mar depois quele deu baxa aí muito que pudia aiguém cũiecê ... tê a vista nele ... pudia 

torná-se mais um e purisso deu baxa... vêi simbora e acabô-se aqui mais nóis ((ri))... 

acabô-se mais nóis... véi...  

E: E a história do lobisomem? ... e o resultado do lobisomem?  

H84-06: Ah! ... véi e o lobisome foi isso... na primêra noite eu arrisisti mais ele... no 

ferro... eu era mais moço... num tĩa aima... num tĩa ninguẽi... purque o que fais medo 

ao lubisome é arma de fogo... mais faca e cacete... é precisava o câmara sê... sê 

distinto no coipo... acredita? ... e nesse dia quano ele me apresentô na primêra noite 

eu risisti mais ele no ferro... pulei pra lá e pra cá e ficô muito tempo... véi... nóis 

pulano... nesse tempo nóis fazia... vĩa fazeno destreza no coipo... né? ... pra quano 

nóis chegasse no ixécito nóis num dá trabaio digo ... “vamo fazê ixerciço no corpo... 

pulá de toda manêra qué pra quano nóis chegá lá num dá trabaio... cumo de fato... foi 

Jesus que ajudô... nessa mĩa carta... nesse tempo esses camarada que nóis fizemo 

esses ixercíço ficô tudim tudo im forma mermo ((incomp.)) nóis num dá trabáio... 

nera? ... aí me divirti mais ele foi tempo... véi... pulava de lá pra cá e pulava no chão... 

se istribuxamo e ele pulava pur cima de deu... e foi simbora... aí quano da/ nessa 

época ((incomp.)) logo cê sabe... na ((incomp.)).. num maica distança pra saí... quano 

ia saí e chegava na casa dũa namorada aí a mãe ia durmir o camarada ficava 

namorano... prozano ((ri)) é siviço... véi... aí bẽi... incontrei cum ele/ aí... bẽi... mais 

num peguei nessa noite/ antes eu já saía da casa dela ficava ciente de na ôta noite vim 

de novo... aí eu digo... eu vô/ no ferro num tẽi pirigo não... vô levá um cacete... aí 

preparei um cacete... cacetezim... num sabe? ... na mão da camisa... butava dento da 

camisa aqui... num sabe? ... inda hoje tô usano... inda hoje tô usano... abutoa a manga 

da camisa aqui e o cacetezim ficava aqui... aí eu me aimava... nessa noite queu 

preiparei o cacete ((incomp.))... da namorada quano deu certas hora... MEIA-

NOITE... véi... im ponto mermo na hora do lubisome ((ri))... mermo na hora dele 

andá... aí quano eu cheguei no mêi do camim... aí quano eu cheguei/ cheguei no canto 

o cachorrão já vei no canto/ no mermo CANto ... MERmim ((falando com alguém 

que chega na porta))... vẽi iscutá aqui a históra do lubisome... Vanuza... aí... bẽi... 

quano chego no mermo canto... véi... o cachorrão se apresentô... marreu já ia 

preiparado... se me cũiecesse... ((incomp.)) e quano ele se apresentô ... eu desabutuei 

aqui a manga da camisa o cacete deceu/ agora fumo rolá/ eu caía num canto bolava no 

chão... e eu fiquei firme... ô bicho teimoso o lubisome... vaLENTE... vige ((ri)) e o 

camarada se num tivé corage num infrenta um cachorro daquele não... infrenta o 

quê... home? ... infrentava eu e ôto se tivesse destreza no coipo... mar se num tivesse... 

véi... num arrisiste não que o bicho é... é valente... bolava pelo chão... e eu rolava pur 
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o chão ... me levantava aculá e o bicho quano eu me levantava o bicho vĩa... e tocô de 

sorte quano eu me istarrachei no chão/ quano eu me tarrachei no chão que o bicho 

avuô im cima deu taquei o cacete nele... véi... vige/ quano eu taquei o cacete nele/ aí... 

véi o cacete pegô... véi... quano o cacete pegô certo que pegô mermo im chei mermo 

aí eu me saí ((incomp)) queu fiquei assombrado... véi... o bicho saiu cum ũa 

roncaria... véi... queu diche... “vige Nossa Sĩóra”... saiu cum ũa roncaria queu fiquei 

assombrado... eu diche “pronto!”... eu diche ... “cumé queu vô im casa agora?”  

E: Ficou com medo?  

H84-06: Fiquei... véi... fiquei cum medo da roncaria que o bicho saiu... saiu roncano... 

roncano...  

E: O ronco do bicho foi feio?  

H84-06: Sĩô?  

E: O ronco do bicho foi feio?  

H84-06: O sĩô sabe disso?  

E: Não!... eu estou lhe perguntando ...  

H84-06: Foi fêi... véi... foi fêi... aí quano eu saí/ quano o ronco do bicho saiu... eu 

diche ... “pronto!... agora sim... cumé queu vô lá pra casa?” ... cum a roncaria quele 

saiu me assombrei... me assombrei mar de quaiqué manêra ele num inxeigava ... 

durmi lá casa do pai dessa minina... acredita? ... quela morava pertim... nera? .. eu 

num fui lá pra casa de papai não... purque já tava TARde....  

E: Assombrou-se?  

H84-06: Me assombrei... véi... tĩa pôca istrada... tĩa ôta istrada/ e pudia o bicho pegá 

na ôta istrada que tĩa... num sabe?  

E: Pouco ... mas o bicho pegou rixa no senhor... heim?  

H84-06: Ô... véi... e num era o queu caiculava... véi... eu diche... “eu dei essa 

barruada nele/ ele vai me pagá na ôta istrada que desce aculá... passa de frente lá im 

casa... né? ...  

E: Vai marcar um canto para lhe pagar...  

H84-06: Pronto eu num vô mais im casa... não... cheguei... “Sĩá Conceição... Sĩá 

Conceição... acorda... queu vô durmi aqui... eu não vô mais lá pra casa não” ... a 

istrada... véi... passava mermo na frente da casa dela ((incomp.)) purque... cê sabe... 

nesse tempo/ desse tempo véio... rapais num andava que os véi nesse tempo ... se o 

véi do sĩô tivesse na sua/ de seu pai num tĩa essa liberdade de andá fora de hora não... 

a rente já ficava sastifeito se pudesse andá na sua ... casa im casa... era! ... e nesse 

dia... véi... ele me airmô ... eu digo ... eu vô duimi aqui... fui chegá im casa no ôto 

dia... aí ele disse... Mané... aonde durmiu? ... lá na casa de Siá Conceição ... aí eu 

digo/ lá fumo ((ri)) ... aí eu diche ... “eu durmi ali lá na casa de Siá Conceição... im 

Siá Conceição ... cheguei agora”... e cumo de fato... véi... nesse povuado/ mar foi no 

cacete! ... mar... tẽi ũa coisa só peguei ele no cacete purque eu já tĩa risistença no 

coipo... risistença de munto tempo... só peguei ele purque eu tĩa risistença no coipo... 

purque se num tivesse/  

E: A sĩóra já viu ele também?  

H84-06: Iscute aí essa...  

M81-03: Quano eu me levantei... fui pra cuzĩa as luis tudo acesa ... aí quano eu me 

levantei tĩa ũa coisa assim ... eu agarrei a coisa e fui pra porta da cuzĩa ... quano eu 

abri a porta o bicho tava desse jeito na calçada só quera dessa altura ... ele tava mermo 

assim cum as duas mão na calçada... ói... ((incomp)) marreu peguei ũa foice pra metê 

nesse bicho ... quano a foice desceu quele viu que ia pegá na testa ... pulô caiu lá no 

mêi do terrêro ... quano eu passei as minina tava tudo atrepada nessa mêa parede ... eu 

num sei o quelas dissero... eu diche “minina... vocês pra se subi num instante se 
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subiro... pra se descê eu quais passo a noite toda pelejano” ... aí que agora quano 

mamãe abre a porta ... o bicho já tá cum medo ((incomp.)) ... de quaiqué manêra eu tĩa 

que fazê ũa providença queu num ia dexá o bicho me cumê... aí um cachorro ... um 

cachorrão queu criava o bicho era um monstro ... aí eu acustumei o cachorro 

“SIGURA... LIÃO!” ... quano eu diche sigura... Lião o cachorro abutuô ... esse bicho 

que chega bolô quano ele bolô eu diche “sigura... Serena” quera um casal de cachorro 

e esses cachorro açoitaro ... o bicho saiu que saiu chega açoiTÔ... ((incomp.))... e as 

minina tudo atrepada na mêi parede e eu digo.. “vocês im vêis de vim ajudá ... vão é 

se trepa na parede... magote de disgraçado!” ... aí eu fui brigá mais as minina... mar 

armaria as minina tivero medo demais... marreu num tive medo não... eu tive corage 

purque ele num butava a... a... a porta no chão e se ele entrasse pra dentro de casa .... 

eu matava ele... eu tẽo certeza queu matava... marré ... é grande... um cachorrão... 

véi...  

E: Mas o povo não diz ... o povo não diz assim que o lobisomem é uma pessoa que se 

vira bicho...  

H84-06: [Diz que é]  

M81-03: [E é!]  

H84-06: Justamente!..  

M81-03: É mar nóis nunca vemo como gente só vemo como um cachorro...  

E: Como um cachorro... né? Que eu me lembro/ eu era menino... mas eu me lembro 

que vovó me contava umas história assim de.. de... de uma velha que tinha em 

Portalegre que ela se virava em lobisomem...  

H84-06: E tẽi ũa coisa... e a lubisome é pió do que o macho purque o macho... é...  

E: Mas diz que o povo se virava para muitas coisa... né? O povo se virava para 

roubar/  

H84-03: Era... justamente...  

E: É eu me lembro que eu era menino e ouvia vovó [contar]  

H84-06: [Uvia contá... nera?] ...muito bẽi...  

E: Quano papai ia para as casa de farinha... eu morria de medo...  

M81-03: Precê vê... eu fazia tudo isso... marreu num tĩa medo de andá de noite... 

tirava novena de noite...  

H84-06: E a boquĩa da noite... véi... é o horaro dele andá...  

M81-03: Eu saia... tirava a novena quano acabava a novena eu cansei de vim daculá 

da capelĩa de São Gonçalo... sabe onde é a capelĩa de São Gonçalo? ... de lá daquela 

capela lá pra casa dava quatro légua e eu vĩa sozim... num tĩa nẽi um pingo de medo...  

H84-06: Eu aicancei nũa ocasião lá im casa... finada mĩa mãe saiu fora no terrêro... tá 

veno? ... quano saiu fora no terrêro tĩa um tronco de jurema mermo no saí da porta da 

cuzĩa um tronco de jurema aqui assim ((FAZENDO O GESTO)) ... e jurema... cê 

sabe... é um tronco que dá trabai de arracá... quano ela saiu fora tava um cachorrão ... 

tava andano... num sabe? ... tava andano... quano ela saiu fora e viu o cachorrão ... 

vortô pra trais ... “Juaquim... me acuda” ... o cachorro inda deu ũa barruada nela 

((incomp.))... aí quano o finado meu pai entrô pra dento ela chegô que caiu no batente 

da porta ... aí o finado meu pai deu cum o cabo da ispingarda aí o bicho desceu... véi... 

aí o bicho desceu... desceu ... foi simbora...  
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ANEXO E 

NARRATIVA DA DIVERSIDADE RACIAL (INQUÉRITO 06) 

H58-08: Meu cumpade... dá licença... já fais é hora que nóis cunversa... qué dizê que im 

nẽiũa palavra eu caí não? num caiu nẽiũa? .. puique ói o sabe/ o sabê num é pa todo 

mundo... puique tẽi muito sabê... num é meu cumpade? ... tẽi muito sabê que... cumo diz o 

ditado... ((incomp.)) minino eu vi um caba instudá... eu num cũiêço mais ele não... ói... eu 

vô dizê ũa coisa... num inxeiga mais você... tá bom? ...num trata você cumo ũa pessoa do 

povo... qué discriminá... sabe cumo é o negóço? ... o dom é de Deus... nóis somo irmão... 

nóis puique somo pretim... foi Nossa Sĩóra que guaidô quera minino demais ... fêis quinẽi 

eu/ eu fiz vinte e quato filho nũa muié só... chegasse Nossa Sĩóra e dissesse... “cadê seus 

fie?” ... eu tĩa veigõia... inscundia um bucado no inscuro aí ficava uns preto...  

E: Como é essa história?  

H58-08: Assim... as históra queu vô contá aqui é que o vèio meu avô contava munto que 

andava Nosso Pai no mundo né? ... mais a mãe né? ... aí chegô nũa casa... aí cumo diz o 

ditado... pregrutô a mulé quantos fio ... aqueles minino tudo era dela?... aí ela teve cirimõia 

de amostrá aquelas criança tudim a Nossa Sĩóra... ela teve cirimõia... tá bom? ... aí que 

quela fêis guaidô um bucado lá no quartim inscuro ... aí butô só uns seis na sala ... aí 

Nossa Sĩóra disse ... “mia fia... só tẽi esses?” ... só... só tẽi esses daqui... e eu vô já bãiá 

eles ... aí qué dizê que butô ũa bacia dágua lá no quarto né? ... os bichim era tudo cum as 

mão ((rindo)) ... os bichim era tudo cum as mão no chão e os péis ... aí qué dizê que ficô as 

mão branca... os péis branco e aqueles branco que tava na presença de Nossa Sĩóra era 

tudo cum a baciĩa tirano aquela cuĩa... puraculá se lavano puraculá... né? ... que dizê que 

ficô aquele probrema dos inscurim... aí vai/ aí vai... num era tudo irmão um do ôto? ... cê 

tá intendeno? ... num era tudo irmão um do ôto... aí qué dizê que ficô disapartado quano 

Nossa Sĩóra chegô... né? ... aí donde tá o probrema daqueles que/ que tẽi um sabê pôco... 

Nossa Sĩóra me defenda... eu gosto mermo... nam lá vô eu faço conta de nego... isso é um/ 

um/ uns sẽi -futuro... qué dizê que num dá crença... aí qué dizê que aqueles que tẽi aquela 

inducação boa que nẽi esse rapaz e ôtos quaiqué... abraça você... tudo bẽi meu cumpade? 

...tudo bom... vamo se abraçá... vamo se abraçá... puique ele cunsidera um irmão dele... 

puique se o home pensasse se o home pensasse na vida dele ele nunca distruía ninguẽi... 

todos os home são irmão uns dos ôto... todas as mulé são irmã ũa das ôta... aí qué dizê se a 

pessoa pensasse ... briga num há/ num é pa ĩxisti... a má-querença num era pa ĩxisti... 

puique qué dizê que nóis somo tudo irmão... é... aí qué dizê que eu trabaio todo santo dia... 

aí tẽi gente que diz ... “Dó... tẽi gente que diz tanta coisa cum tu e tu num diz nadĩa”... sabe 

o que é o probrema? .. num adianta... sabe puique? ... hoje eu digo ũas coisa cum você 

ameiã eu posso precisá de ocê... é... hoje eu digo ũas coisas cum ocê ameiã lá veio eu me 

arrependê puique num a/... o/ o/ o/ o/ a pessoa que diz ũa coisa cum você sẽi o sĩô merecê 

pode í atrás que ameiã o sĩô vê e vai intendê... cabecĩa baxĩa... e briga num adianta... má-

querença num adianta... só pais e amô... agora Deus Nosso Sĩô qué assim... Deus Nosso 

Sĩô é um pai bom... ele só qué assim... aquele/ o véio Juaquim de Calixto... o véio meu avô 

dizia assim...  “o céu... pa ocê entrá lá no céu é um furo de ũa aguia... aguia que ocê infia 

nũa/ num/ nũa lĩa que ocê infia nũa aguia pa ocê custurá... ali... diz que o céu é ali... pa ocê 

entrá ali dento” ... aí é caxão... pa ocê trabaiá aqui e Deus do céu diz assim... meu filho... 

ocê instuda ...diz ...sabe da Bibra... meu fie... tu fais aqui tua inscada... tu se preipara... tu 

se preipara aqui... tu num vai cuidá lá não... puique se ocê fô cuidá lá é tarde... purisso nóis 

vamo cuidá aqui... nóis vamo fazê ũa mandioca... ũa farĩa de mandioca ... o sĩô tẽi o seu 

paió lá na sua casa... será que sẽi a inscada o sĩô bota a farĩa lá no paió? ... bota não! ... só 

bota se tivé a inscada... né? ... agora precisa nóis fazê a inscada aqui ... precisa nóis fazê a 

inscada aqui isto é humano... é o probrema de nóis pensá... 
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