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INTRODUÇÃO  

 
 

�As palavras são como peixes abissais que só nos mostram  

um brilho de escamas em meio às águas pretas� 

�A louca da casa�, de Rosa Montero 
 

 

O fenômeno da dêixis talvez seja a maior evidência da contribuição do contexto para a 

interpretação completa de uma enunciação. Essa é uma característica que os estudos 

lingüísticos sempre admitiram, mas que também conferiu marginalidade ao fenômeno, por se 

tratar de um fator que dificultava o trabalho dos analistas da linguagem: a descrição de algo 

cuja dependência do contexto não pode ser deixada de lado, nem tampouco devidamente 

explicada, mantém a análise incompleta. 

Foi, portanto, de maneira �superficial� que a dêixis - assim como outros fenômenos 

pragmáticos como a pressuposição, implicaturas e atos de fala - foi descrita e explicada até 

meados dos anos 70, quando ganhou força uma nova vertente da Lingüística interessada em 

examinar a linguagem em relação a princípios cognitivos, interacionais e funcionais. A partir 

de então, o significado passou a ser considerado central nos estudos lingüísticos e, desta 

maneira, a observação das relações entre significado e forma ganhou maior importância � 

opondo-se a outro interesse central da Lingüística da época, que era a sintaxe �, crescendo 

durante os anos 80 e 90 e consolidando as questões entre linguagem e cognição como centrais 

para a análise de alguns fenômenos, ou como extremamente pertinentes para uma análise da 

linguagem em geral. 

A Lingüística Cognitiva parte dos estudos sobre o uso lingüístico � reservado até então 

à Pragmática � aliados a estudos em Psicologia Cognitiva para tentar entender e explicar os 

processos mentais subjacentes ao uso da linguagem. A noção de categorização é transferida 
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da Psicologia à Lingüística, o que torna possível o reconhecimento da linguagem como mais 

um processo cognitivo desenvolvido pelo ser humano. Assim como o homem percebe o 

mundo a sua volta através dos sentidos e cria, a partir disso, uma realidade organizada em 

categorias, tal procedimento ocorre também com a linguagem: pela experiência e interação 

corpórea com/no mundo, o ser humano desenvolve a capacidade de falar (Tomasello, 2003) � 

também organizando sua ferramenta, a linguagem, em categorias.  

No que concerne à dêixis, a Lingüística Cognitiva oferece noções � principalmente no 

âmbito da teoria dos espaços mentais � que elucidam sua conceptualização, como atestam os 

trabalhos de Rubba (1996) e Marmaridou (2000). Seguindo o caminho traçado por esses 

lingüistas cognitivistas, procuramos entender, neste trabalho, um pouco mais sobre o 

fenômeno da dêixis, a partir de fonte de dados e perspectiva novas. 

Tomando como ponto de partida as crônicas dominicais do escritor João Ubaldo 

Ribeiro, publicadas no jornal O Globo, evidenciou-se que um trabalho cognitivo complexo 

era necessário para que o leitor pudesse compreender os diversos sentidos apresentados por 

dêiticos de pessoa (nós), lugar (aqui) e tempo (hoje). Na leitura, a compreensão é fácil; as 

projeções conceptuais subjacentes a essa compreensão, entretanto, merecem atenção. Dada a 

polissemia características dos dêiticos analisados, pudemos iniciar a busca pelas questões que 

se impuseram no início e ao longo do estudo: na falta do contexto físico, o que contribui para 

que entendamos a referência de um dêitico? Se alguém lê o dêitico nós, já conceptualiza um 

grupo de pessoas; mas como estabelece se esse grupo o inclui ou não, e como entende qual é o 

grupo ao qual o falante está fazendo referência? Qual a relação entre esses dêiticos de pessoa 

e os dêiticos de espaço e tempo? 

 Na literatura sobre dêixis, dentro ou fora da área dos estudos cognitivos, foi possível 

verificar a importância do contexto � não só físico, mas também enunciativo � para o 

detalhamento daquilo em que consiste o fenômeno. Como defende Marmaridou (2000), um 
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falante, baseado na experiência de se entender como entidade, aponta algo a um destinatário, 

dentro de determinados espaço e tempo. Daí nasceram os termos dêiticos prototípicos 

(organizados em MCI), e deles nascem as assimetrias, ou usos �menos dêiticos� dos mesmos 

termos.  

O contexto enunciativo, por sua vez, contribui para a interpretação das ocorrências 

dêiticas oferecendo informações de pessoa, lugar e/ou tempo. Assim, argumentaremos, neste 

trabalho, que o significado de um termo dêitico no discurso escrito será dado por um processo 

de mesclagem conceptual (Fauconnier, 1997) entre seu sentido default e a contribuição de 

sentido provinda de um MCI ativado pelo discurso em que o termo está incluído. A noção de 

mesclagem será, portanto, fundamental para nossa abordagem. 

 A análise dos dados e a proposta deste trabalho serão precedidas por um capítulo 

primeiro que revê as principais noções da Lingüística Cognitiva, as quais são parte da Teoria 

dos Espaços Mentais (Fauconnier, 1994, 1997) e que serão, direta ou indiretamente, usadas 

em nossa postulação de que a significação dêitica se dá por mesclagem entre o MCI da dêixis 

e um outro MCI, ativado pelo discurso. O capítulo 2 apresenta o fenômeno da dêixis pela 

visão tradicional, com base em Levinson (1983); em seguida são abordados os trabalhos de 

Rubba (1996) e Marmaridou (2000), fundamentados na teoria cognitiva, que por apresentarem 

uma nova maneira de tratar o fenômeno, estabelecem o ponto de partida para a análise que 

aqui proporemos. 

Finalmente, o terceiro capítulo apresenta as projeções conceptuais reconhecidas nos 

dados, organizadas em grounds alternativos (Rubba, 1996) e explicadas por mesclagem 

conceptual. 

Acreditamos que os resultados desta pesquisa contribuirão para o entendimento de 

como se ativa a significação de cada ocorrência dêitica, assim como serão aplicáveis para 

elucidar a conceptualização de todos os tipos de dêiticos � de seus usos prototípicos aos 
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marginais � consagrados pelo uso1. Em outras palavras, a análise proposta deverá explicar 

como entendemos as inúmeras possíveis interpretações dos dêitico nós, aqui e hoje, entre 

outros, e também porque o nós pode ser inclusivo, exclusivo ou genérico. Enfim, é a tentativa 

de uma proposta unificada e aprofundada sobre o fenômeno da dêixis como um todo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 No caso da 1ª pessoa do plural, os tipos são os seguintes, segundo Marmaridou (2000): inclusivo, exclusivo, 
genérico e pseudo-inclusivo (ou acadêmico). 
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CAPÍTULO 1 

Pressupostos teóricos da Lingüística Sociocognitiva 

 

Neste primeiro capítulo, será feita uma revisão das noções da Lingüística Cognitiva 

que subjazem a pesquisas já feitas sobre dêixis e termos dêiticos (como em Rubba, 1997 e 

Marmaridou, 2000), e que serão também fundamentais para as observações e a análise 

sugeridas neste trabalho. 

 

1.1 Teoria dos espaços mentais 

 

A teoria dos espaços mentais (Fauconnier, 1994, 1997) é uma importante vertente da 

Lingüística Cognitiva que elucida a natureza de alguns fenômenos lingüísticos através da 

conexão que propõe entre gramática e estrutura cognitiva, assim oferecendo explicações para 

a forma e o significado de várias construções gramaticais, bem como mostrando que dados 

lingüísticos podem revelar aspectos de representação mental de alto nível (Sweetser & 

Fauconnier, 1996). Um dos fenômenos amplamente tratados pela teoria dos espaços mentais é 

a referenciação � dados os problemas de análise sobre o uso referencial da linguagem que 

outras disciplinas mais objetivistas, como a Semântica Lógica, não conseguiram resolver � e, 

nesse âmbito, a teoria Cognitiva tem possibilitado o exame, através das noções que serão 

expostas nesta seção, de usos lingüísticos metonímicos, metáfora, construções condicionais e 

dêixis, entre outros. 

 

 



 

 

13 
 

 

1.1.1 Funções Pragmáticas 

 

Uma das premissas da Lingüística Cognitiva é a de que, ao nos comunicarmos, 

lançamos mão de domínios cognitivos organizados e ativados pelo uso da linguagem. Esses 

domínios podem corresponder a estruturas de memória social (domínios estáveis) ou podem 

ser dinâmicos, ou seja, criados enquanto falamos e pensamos (Fauconnier, 1994). Os 

domínios estáveis correspondem a partes organizadas do conhecimento que temos do mundo 

como, por exemplo, o fato de entendermos que autores e livros fazem parte de uma mesma 

�área�. Fazem parte de uma mesma área ou domínio porque há uma ligação socialmente 

construída entre eles: autores são pessoas que escrevem livros. A capacidade cognitiva de 

organizarmos nosso conhecimento em domínios nos permite, assim, fazer conexões entre 

elementos de domínios a partir da experiência que temos com/no mundo, ou seja, nos permite 

construir uma ponte entre domínios (e/ou entre seus elementos) que estejam ligados 

contextual e culturalmente � e não naturalmente2. A possibilidade dessa conexão entre 

elementos de um domínio, como no caso de livros e autores, ocorre de forma que nos parece 

natural porque a ligação entre eles é geralmente automática: aprendemos e usamos tal ligação 

porque faz parte da particularidade de nosso ambiente � que pode ser vasto como o mundo, 

um continente, uma cultura, ou pequeno como uma comunidade. Essa ligação ou �ponte� nos 

permite, então, estabelecer a referência de um elemento pelo outro: 

(1) Platão fica na prateleira de cima. 

O SN sujeito da sentença acima tem propriedades referenciais incomuns: não se refere à 

entidade a qual normalmente se referiria, mas a outra que é conceptualmente ligada a ela. 

Assim, nesse exemplo, o SN �Platão� refere-se aos livros escritos por esse autor, e não à 

pessoa física do autor. Tal relação substitutiva é possível porque entendemos os itens �autor� e 

                                                
2 Pois que para a Lingüística Cognitiva, domínios e categorias geralmente não contêm membros naturalmente 
agrupados; ambos se formam pela significação que ganham através da experiência do homem no mundo. 
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�livros� como itens conectados pela relação de trabalho estabelecida culturalmente entre uma 

profissão e o produto a que ela dá origem. Tipos de conexão entre elementos de um domínio 

são funções pragmáticas estabelecidas cognitivamente pela interação do homem em uma 

cultura. 

As funções pragmáticas foram primeiramente observadas e descritas por Nunberg 

(1978), e tratam-se de conexões automáticas que parecem ser intrínsecas ou naturais devido 

ao uso recorrente � e são, portanto, cristalizadas � mas podem diferenciar-se entre culturas 

diversas. 

A noção de função pragmática, que permite o uso substitutivo e também o uso 

descritivo de uma entidade por outra, tem como princípio geral o Princípio de Acesso, que 

postula que se dois objetos, a e b, estão ligados por uma função pragmática F(b = F(a)), uma 

descrição de a pode ser usada para identificar sua contraparte b. Assim, há um gatilho e um 

alvo de referência, sendo que o gatilho é o item lingüístico morfologicamente realizado e o 

alvo é aquilo que se quer significar através da função pragmática estabelecida entre os dois 

domínios:  

 

(2) O sanduíche de queijo pediu a conta. 

 

               F (conector) 

   

 

 

(gatilho) a       b (alvo) 

 comida  (sanduíche de queijo)     cliente 

    Figura 1 
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Por serem culturalmente específicas, as funções pragmáticas podem ser as mais 

variadas e infinitas, como, por exemplo, a conexão entre pessoas e suas representações: 

imagens são claramente ligadas a seus modelos no mundo ocidental, o que permite usos como 

(3), em que o alvo é o quadro e o gatilho é o modelo para o quadro: 

(3) A Monalisa encontra-se no Louvre 

Outras funções pragmáticas tradicionais são aquelas estabelecidas entre nome e produto, 

pessoas e seus cargos, cidades e seu governo, posses e proprietários, entre outras. 

As funções pragmáticas estudadas por Nunberg incluem as relações tradicionalmente 

chamadas metonímias, descritas usualmente como recurso lingüístico-estilístico de 

substituição de elementos contíguos; hoje, no âmbito da Lingüística Cognitiva, as metonímias 

configuram um processo que explora o fato de haver uma ligação pragmática entre entidades, 

sendo mais um exemplo de construção lingüística amparada pelo aparato cognitivo humano. 

Além das funções pragmáticas, há outros tipos de conexões pragmáticas mais 

complexas. As metáforas e analogias, por exemplo, refletem a habilidade humana de ligar 

domínios com base em conexões experienciais de diferentes tipos, mas não tão evidentes 

como as relações metonímicas. Segundo Lakoff & Johnson (1980), a metáfora é um modo de 

conceber uma coisa em termos de outra, e sua função primordial é a compreensão � enquanto 

as metonímias têm principalmente uma função referencial. Nesse caso, não temos consciência 

(em geral) de nenhuma ligação pragmática, ou seja, a ligação metafórica não é facilmente 

percebida pelos usuários da língua. Alguns exemplos de projeção metafórica de um domínio a 

outro: 

• metáfora DISCUSSÃO É GUERRA: 

Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação. 

Ele derrubou todos os meus argumentos. 

• metáfora AMOR É UMA VIAGEM: 
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Teremos que seguir caminhos separados. 

Esta relação é um beco sem saída. 

• metáfora VER É TOCAR 

Não consigo tirar meus olhos dela. 

Ela senta e fica com os olhos grudados na TV. 

 

Um outro tipo de conexão pragmática é possibilitado pela noção de frame (Fillmore, 

1985). Os frames são explicados pela nossa capacidade cognitiva (por habilidade e 

necessidade) de estabelecer estruturas proposicionais de conhecimento sobre como os 

aspectos do mundo funcionam. Assim, se falamos de universidades, sabe-se que há 

professores, alunos, aulas, secretarias, ou seja, funções e atividades específicas do mundo 

acadêmico. Isso sugere que frames incluem papéis que serão preenchidos por valores, 

caracterizando novas possíveis conexões pragmáticas: 

(3) Vou na Sueli resolver o problema da minha nota errada no sistema.  

Esta sentença ativa a função pragmática que liga o papel �funcionário da secretaria de 

graduação� � pois que a resolução de erros no sistema é atributo desse papel (não de um 

indivíduo qualquer) � ao valor �Sueli�. 

A partir de suas observações sobre as funções pragmáticas, Nunberg propôs uma 

maneira diferente de explicar o processo de referenciação, diferente da teoria objetivista que 

vigorava na época. O que a semântica lógica não abordava � uma vez que não levava em 

consideração o contexto, mas somente a constatação da existência dos referentes no mundo � 

parece ser inicialmente resolvido pela comprovação de que certos usos lingüísticos estão 

totalmente ancorados em estados mentais do falante, edificados pelo aparato cognitivo 

humano. 
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A noção de função pragmática � além das conexões pragmáticas citadas aqui � 

fomenta, portanto, uma teoria sobre o funcionamento do raciocínio que se baseia em possíveis 

transferências mentais que o homem faz inconscientemente, que são possíveis porque temos 

uma base de conhecimento organizada pela interação no mundo. Ou seja, contribui para a 

constatação de que nosso conhecimento não se limita ao que está no mundo, mas vai além a 

partir do que está no mundo. 

 

1.1.2 Espaços Mentais 

 

A noção de espaços mentais também sugere (e complementa) uma explicação para 

fenômenos que envolvem a cognição e a linguagem que, até os anos 70, eram analisados 

somente pela perspectiva da semântica lógica. Metonímias e metáforas, por exemplo, não 

eram explicadas por essas teorias, mas sim vistas como escolhas estilísticas � pois não se 

encaixavam na teoria gerativa, que analisava somente a sintaxe das sentenças, nem tampouco 

na teoria semântica vigente, já que esta se baseava em condições de verdade e �realidade� no 

mundo. 

Ligada ao conceito de funções pragmáticas, a noção de espaços mentais vai dar uma 

explicação econômica para uma ampla gama de fenômenos lingüísticos. A partir da noção de 

que funções pragmáticas operam em objetos mentais e esses objetos mentais estão dentro de 

domínios distintos, Fauconnier (1994) propõe, para explicar tal fato, um modelo mais preciso 

para os processos lingüísticos e construções mentais. Sugere que a interação entre conexões 

cognitivas e a linguagem natural ocorra devido à capacidade humana de criar e trabalhar com 

espaços mentais. Na sentença de Jackendoff (1975), �In the picture, the girl with green eyes 

has blue eyes�3, a referência descritiva do alvo (a menina no quadro) pelo gatilho (a menina 

                                                
3 No quadro, a menina de olhos verdes tem olhos azuis. 
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real) é possível e não passível de desconforto ou difícil entendimento porque as expressões 

têm referência em espaços mentais diferentes: um novo domínio é aberto pela expressão �in 

the picture�. 

 

 

a= olhos verdes                                       a� = olhos azuis  

 

In the picture... 

 

       espaço-base (B)      espaço �quadro� (Q)  

           Figura 2 

 

A expressão �in the picture� é, nos termos de Fauconnier, um construtor de espaço 

mental (space builder): itens lingüísticos que nos permitem abrir outros domínios � ou referir 

a domínios já introduzidos em um discurso � para os quais transportamos referências e nosso 

ponto de vista. Um novo domínio ou espaço é aberto a partir do espaço-base (B), que 

corresponde ao contexto inicial do momento de produção da fala. Assim, um novo espaço 

mental é sempre estabelecido a partir de outro - seu �espaço-pai� - e pode estabelecer outros 

ou se referir a algum anteriormente já criado. Observemos alguns exemplos: 

(4) Maria gosta de Francisco.  

Esta sentença estabelece relação entre Maria e Francisco no espaço B. 

 (5) Ângelo pensa que Maria gosta de Francisco.  

O construtor de espaço (verbo �pensar�) estabelece novo domínio � chamemos de espaço (de 

crença) C � no qual é estabelecida relação entre Maria e Francisco. O espaço B é �pai� do 

espaço C. 

Ao ser introduzido no discurso, um novo espaço é pragmaticamente ligado ao seu �pai� 

por um conector de gatilhos e alvos. No exemplo de Jackendoff, ocorre uma função conectora 

a a� 
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de imagens, que liga modelos a quadros, dada pelo construtor de espaço �in the picture�. Uma 

vez que os espaços são conectados por uma função pragmática, o novo espaço adquire 

elementos pela aplicação do Princípio de Acesso, que por sua vez se aplica livremente a 

elementos do espaço que a ele deu origem, estabelecendo contrapartes do referente 

�original�. Dessa forma, no exemplo de Jackendoff, o referente do novo domínio (espaço Q) é 

uma contraparte do referente do espaço-base; e, no exemplo acima, Maria� e Francisco� no 

espaço C são as contrapartes de Maria e Francisco em B: 

 

 

                                  

 

 

           A pensa... 

            espaço B              espaço C 

 
M � Maria M� � contraparte de Maria 
F � Francisco F� � contraparte de Francisco 
A � Ângelo 

     

          Figura 3 

 

Além dos espaços de crença (dados pelos verbos �pensar� e �achar�), e de imagem, 

diversos outros tipos de espaços mentais podem ser criados por construtores, como espaços de 

tempo, de lugar, de domínio, hipotéticos, como ilustram os exemplos abaixo: 

(6) Em 1929, a senhora de cabelos brancos era loira. 

(7) Na Moldavia, o presidente é um tirano. 

(8) Nesta nova religião californiana, o diabo é um anjo. 

(9) Se eu fosse rico, meu Fusca seria um Rolls Royce. 

 

          M 
 
       F 

 M� 
 
F� 
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A partir da postulação de que da base criam-se novos espaços, e de que desses novos 

espaços outros podem ser estabelecidos, foram propostas outras importantes noções: aquele 

espaço que, em um ponto qualquer do discurso, está dando acesso ou criando outro é chamado 

de ponto de vista. O ponto de vista pode estar em foco ou não, ou seja, pode ser ou não o 

espaço ao qual uma proposição está sendo adicionada. Se o espaço em foco não é o mesmo 

que o de ponto de vista, ele é acessado pelo ponto de vista. Levando em conta o contexto dado 

pela sentença de Jackendoff, em que o referente �real� é a menina de olhos verdes, 

observemos nas sentenças: 

(10) Max acredita que se casará com a menina de olhos verdes. 

(11) Max acredita que se casará com a menina de olhos azuis. 

Em ambas, o ponto de vista é o espaço da crença (aberto pelo verbo acreditar), mas o foco da 

primeira sentença está no espaço-base, que contém o referente real (a menina de olhos 

verdes), enquanto o foco da segunda está no espaço alternativo � pois tem como referente a 

contraparte da menina real (a menina de olhos azuis). Situações semelhantes podem ser 

observadas nos exemplos a seguir. 

Tempos e modos verbais não estabelecem espaços, mas podem dar pistas sobre 

espaços aos quais as proposições estão se referindo. No Português, o modo subjuntivo tem 

essa função: 

(12) Ela quer que sua filha vista um vestido que é preto. 

(13) Ela quer que sua filha vista um vestido que seja preto. 

Na primeira sentença, o uso do indicativo diz que o vestido é uma descrição do espaço-base e 

é específica; o uso do subjuntivo indica casos em que a descrição tem a leitura não específica 

� o vestido está no espaço do �querer� (Q).  
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Exemplo (12)        F � filha F� � contraparte 

                            V � vestido 

 

 

 

 

 

             espaço B              espaço Q  

          

  

                        
Exemplo (13)                             

 

                                  

                   

 

 

             espaço B              espaço Q  

  

             Figura 4 

 

A distinção entre tempo pretérito e presente também pode ter função análoga: 

(14) Em 1929, ela casou com uma pessoa que era minha amiga. 

(15) Em 1929, ela casou com uma pessoa que é minha amiga. 

Nas sentenças acima, a forma verbal de ser não estabelece espaço mental, mas localiza o SN 

minha amiga no espaço base ou no espaço criado pelo construtor de tempo �em 1929�. 

Diversos fenômenos lingüísticos são explicados pela noção de espaços mentais, como 

ambigüidades referenciais � em �João quer casar com uma norueguesa�, o referente 

norueguesa pode estar no espaço do querer assim como no espaço-base atual � e diferenças de 

tempo e modo (ver exemplos acima), entre outros. 

          F 
 
      V 

 F� 
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Em suma, as noções de função pragmática e espaços mentais mostram-se importantes 

porque elucidam o funcionamento de relações cognitivas manifestadas pela linguagem. A 

princípio, o desenvolvimento dos estudos em cognição e a verificação de que eles se mostram 

através da linguagem tornaram possível postular essas noções. Hoje, essas noções podem 

ajudar a explicar e descrever usos que fazemos da linguagem que antes eram tidos como 

anomalias ou exceções, e também podem ajudar a enriquecer os trabalhos em cognição � uma 

vez que são realizações explícitas do sistema cognitivo humano. Vê-se, portanto, a 

importância da cognição para a investigação lingüística e também das observações do uso da 

linguagem para a ciência cognitiva em geral. 

 

2.1.3 Modelos Cognitivos Idealizados 

 

A arquitetura dos Modelos Cognitivos Idealizados � MCIs � de Lakoff (1987) propõe 

que o raciocínio humano é amparado e caracterizado por estruturas de conhecimento 

organizadas (os MCIs), que são formadas culturalmente e através da experiência do homem 

no mundo. Lakoff parte de ganhos da antropologia e psicologia cognitivas sobre 

categorização para mostrar, através da descrição de vários estudos cognitivos (ver Lakoff 

1987, cap 2), que categorias não são estanques � como propunha a teoria clássica e objetivista 

� mas têm limites maleáveis, exemplos prototípicos, membros menos característicos de uma 

dada categoria, etc. Ou seja, da teoria Aristotélica que propunha que elementos, para serem 

considerados membros da mesma categoria, deveriam essencialmente compartilhar 

características específicas, o autor nos guia pela teoria cognitiva e chega à conclusão, 

seguindo Rosch (1976) � que desenvolveu a teoria dos protótipos no campo da psicologia �, 

que categorias: 
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! podem ter graus (�homens altos�) e, portanto, níveis de participação, fronteiras maleáveis e 

membros centrais; ou podem ter fronteiras marcadas (�pássaros�) e dentro delas efeitos 

prototípicos graduados: alguns exemplos são melhores que outros.  

! não têm hierarquia taxonômica: as categorias que estão no meio de uma hierarquia são as 

mais básicas (nível-básico), como árvores em oposição a plantas e carvalho, e a maior 

parte do conhecimento é organizada neste nível. 

! e sua estrutura de nível-básico dependem da percepção humana, de capacidade de 

imaginação, de capacidades motoras, etc. (ver Rosch 1976)4. 

! não estão �no mundo�, mas são corporificadas: as categorias de cor, por exemplo, são 

determinadas pela biologia humana, pela mente humana e também pelo mundo externo e 

por considerações culturais (ver Kay & McDaniel, 1978, apud Lakoff, 1987) 

! apresentam efeitos prototípicos, ou seja, assimetrias entre membros de categorias que são 

classificados a partir do protótipo como ponto de referência. 

Lakoff apresenta exemplos que comprovam que também a linguagem faz parte de 

nosso aparato cognitivo geral (e, portanto, não é um sistema cognitivo independente), pois 

que também é organizada em termos de categorias. Alguns fenômenos empíricos legitimados 

pela psicologia cognitiva são detectados também na linguagem: centralidade, gradação, 

semelhança familiar, raciocínio metonímico e, principalmente, efeitos prototípicos e de nível-

básico. A relação gramatical de sujeito, por exemplo, foi descrita por Van Oosten, 1984 (apud 

                                                
4Da antropologia e psicologia cognitivas também passou para a Lingüística o conceito de efeitos de nível-básico: 
elemento que está no meio de hierarquias taxionômicas: 

Superordenado  animal    móvel 
NÍVEL-BÁSICO CACHORRO   CADEIRA 
Subordinado  pastor-alemão   cadeira de balanço 

Em relação à linguagem, o conceito de nível-básico descoberto por Rosch (1976) postula que esse é o nível: a) 
primeiramente nomeado e entendido pelas crianças; b) primeiro a entrar no léxico de uma língua; c) dos lexemas 
primários mais curtos; d) em que termos são usados em contextos neutros. O nível-básico é também aquele: a) 
em que os membros da categoria têm um formato reconhecível; b) em que uma única imagem mental reflete a 
categoria toda; c) em que uma pessoa usa ações motoras semelhantes para interagir com membros da categoria; 
d) em que sujeitos identificam mais rapidamente membros da categoria. Ou seja, é o nível em que a maior parte 
de nosso conhecimento é organizada.  
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Levinson, 1983) como uma categoria que tem um protótipo universal: �A categoria de sujeito 

tem como membros centrais agentes prototípicos e tópicos prototípicos�. Os exemplos mais 

próximos ao protótipo são bons exemplos da categoria e, sendo as fronteiras entre categorias 

lingüísticas diferentes de língua para língua, o pertencimento ou não a ela é motivado por 

semelhança familiar a membros prototípicos. Assim, a categoria de sujeito define-se como 

uma categoria radial: o centro ou protótipo é previsível, e os membros não centrais não o são, 

mas são motivados porque carregam semelhança familiar. 

Adotando o conceito de categorização cognitiva e, ao mesmo tempo, negando o 

objetivismo lógico de que o significado está ligado às verdades existentes no mundo, Lakoff 

propõe os MCIs como estruturas por meio das quais organizamos nosso conhecimento e que 

permitem que criemos categorias e que façamos relações/conexões entre elas � em outras 

palavras, os MCIs seriam o mecanismo que permitiria o raciocínio humano. Os modelos 

cognitivos são idealizados porque não correspondem ao mundo �real�, mas a maneiras como 

o mundo é entendido e organizado por seus habitantes culturalmente diversificados. São 

também idealizados porque correspondem a �regras� que se tornam de certa maneira 

cristalizadas, e que eventualmente não mais encontram seus preceitos sendo realizados. São 

esses modelos que servem de base para que elementos façam parte de uma mesma categoria 

(ou estejam em mais de uma categoria, uma vez que não são ou têm caráter hermético) e 

sejam exemplos prototípicos ou exemplos de uma categoria em maior ou menor grau.  

Um bom exemplo para ilustrar a noção de MCI é o entendimento que uma 

comunidade tem sobre o universo feminino: dona-de-casa, mãe, (e/ou trabalha fora), 

emocionalmente mais frágil que o homem, preocupada com beleza física, etc.  
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Figura 5 

MCI universo feminino 

Dona de casa (e/ou trabalha fora) 

Mãe 

Emocionalmente mais frágil que o homem 

Preocupada com beleza física 

 

Assim, a categoria mulher é definida por um MCIs e motiva assimetrias a partir do 

membro central � que pode ser diferente para duas comunidades distintas: a mulher 

prototípica de uma comunidade rural não trabalhará fora, por exemplo. O membro central 

apresenta as características todas do modelo, e uma mulher que seja dona-de-casa e mãe, mas 

que não se preocupe com a beleza, ainda estará na categoria mulher, mas será um exemplo 

menos prototípico. Exemplos prototípicos são pontos de referência cognitivos que geram 

assimetrias ou efeitos prototípicos, isto é, exemplos que, em relação ao melhor exemplo da 

categoria, podem ser vistos como variantes que partiram dele. Exemplo: 

(16) Aquela moça é estranha, não tem vaidade nenhuma. 

Um outro exemplo de categoria definida em relação a um MCI é a dada pela palavra 

inglesa bachelor � homens adultos nunca casados, vulgo �solteirões� (Fillmore, 1982). 

Segundo esse MCI, há uma sociedade humana com casamentos e uma idade típica de se casar, 

e tal modelo não diz nada sobre a existência de padres ou de homossexualidade, por exemplo 

� casos aos quais a palavra �bachelor� não se aplica. O fato de não aplicação da palavra a 

todos os casos de homens adultos não casados explica-se, segundo Lakoff, em termos de 

MCIs: no MCI em que a palavra �bachelor� está contida não existem entidades como padres e 

homossexuais, e por isso o conceito não se relaciona a esses outros tipos de solteiros.  

A postulação de Lakoff de que categorias lingüísticas também seguem as regras de 

categorias conceituais fica bem amparada pelo exemplo a seguir. A língua aborígine 

australiana Dyirbal explicita extensões de significado a partir de uma categoria central que são 
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motivadas pelo modelo central e por princípios gerais de extensão � diferentes em cada 

língua. O título do livro de Lakoff, �Women, fire and dangerous things�, refere-se a uma 

categoria que inclui esses itens. A nós (falantes de línguas de outra família) esse título causa 

estranhamento justamente porque não atribuímos grau de parentesco nenhum a tais palavras, e 

nem mesmo vemos relação metonímica ou metafórica � a não ser que criemos, por inferência, 

uma relação metafórica. Mas o fato de estarem em uma mesma categoria gramatical do 

Dyirbal � caracterizada pelo item lexical balan, um dos quatro que precedem o uso de 

substantivos � sugere que sejam motivados: existe um conceito central, mulher, e fogo, água e 

coisas perigosas (fighting) estão na mesma categoria motivados por princípios referentes a 

domínios de experiência relacionados, mitos e crenças, propriedades importantes (ver Lakoff 

1987,  cap. 6: 92-96). 

Os exemplos dados até este momento � mulher, bachelor, exemplos do Dyirbal � são 

categorias relacionadas a MCIs proposicionais, mas Lakoff propõem também outros três 

tipos:  

! esquemas imagéticos: esquemas de imagem, como trajetórias ou formatos, se transferem 

para outros domínios. Em �The man ran into the woods5�, o verbo ilustra uma trajetória longa 

e estreita; em �The road ran into the woods6�, o verbo é usado para um objeto longo e estreito 

(road/estrada). 

! projeções metafóricas: partindo de um modelo proposicional ou esquema imagético, são 

projeções de um domínio para uma estrutura correspondente em outro domínio: o 

entendimento que temos de VÍRUS de computador é estruturado pelo MCI de doenças 

humanas (Fauconnier, 1997): �Todos esses arquivos estão contaminados pelo vírus x�. 

! projeções metonímicas: uma função entre um elemento de um modelo proposicional ou 

imagético e outro elemento. Ex: OBJETO PELO USUÁRIO: �Os ônibus estão em greve�. 

                                                
5 �O homem correu pra dentro da floresta� 
6 Algo como: �A estrada �corria pra dentro� da floresta� 
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Os MCIs proposicionais e de esquemas imagéticos são mais fundamentais porque são 

eles que permitem projeções de significado através de metáforas e metonímias, ou seja, são 

organizações conceituais que permitem conexões conceituais de significado. Projeções entre 

elementos de domínios (por função pragmática, ou metonímicas) e entre domínios 

(metafóricas) são, portanto, evidências de que significados são construídos com base em 

domínios de conhecimento estáveis (os MCIs), ou mesmo dinâmicos (os espaços mentais), 

mas que são estruturados pelos domínios estáveis. Tais projeções (mappings, Fauconnier 

1997) fazem parte da maneira como o homem age, pensa e fala no dia-a-dia, ou seja, têm 

papel central na nossa maneira de entender e falar sobre o mundo.  

Dessa forma, as estruturas de MCIs e de categorias têm papel no raciocínio: protótipos 

funcionam como pontos de referência cognitiva de vários tipos e bases para inferências, e 

efeitos prototípicos resultam da natureza dos modelos cognitivos � aqui estabelecidos como 

�teorias� de um assunto e mais completos do que os frames proposicionais (pois os inclui), 

porque compreendem também esquemas imagéticos e relações metonímicas e metafóricas. 

Em suma, MCIs são fontes de estruturas de categorias e de efeitos de prototipicidade. 

Há categorias biologicamente naturais (como nossa percepção visual de cores, por exemplo7), 

mas a relação de seus membros básicos e seus membros menos prototípicos se dá pelo 

entendimento que temos do mundo, através de nossa vivência e interação com ele e nele. Ou 

seja, um MCI cria um framework em que aspectos cognitivos e também sociais ficam 

organizados � e possibilita, por isso, que fenômenos como a dêixis possam ser naturalmente 

tratados.  

MCIs são organizadores do nosso conhecimento em categorias e relações entre 

categorias e, em relação a funções pragmáticas e espaços mentais, têm caráter alimentador: 

permitem que façamos projeções entre domínios, em que um domínio é metafórica ou 

                                                
7 Ver Lakoff 1987, cap 2, p. 26-30 sobre Kay & McDaniel 1978. 
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metonimicamente ligado ao outro e, quando usados, estruturam espaços mentais dando papéis 

� através dos frames que autorizam � para que valores os preencham, alimentando-os com 

entidades. 

 

1.1.4 Mesclagem conceptual 

  

 A noção de mesclagem conceptual8 (blending, Fauconnier 1997), mais uma 

demonstração da imensa criatividade do pensamento humano, é um processo cognitivo que 

permite a interação entre domínios conceptuais, estáveis ou não, que funcionam como input 

para um novo espaço mental estruturado � a mescla. 

 O que permite a mesclagem de dois domínios-input é uma projeção inicial inter-

domínios, a qual reconhece ou estabelece um tipo de analogia entre elementos desses inputs - 

as contrapartes. Essa analogia fica estruturada em um esquema genérico, e é o que permite, 

portanto, que ocorra o processo de mesclagem conceptual e a criação da mescla, com sua 

estrutura emergente herdada da projeção parcial das estruturas dos inputs. Passo a passo, o 

processo constitui-se da seguinte maneira: 

1. projeção interdomínios: projeção parcial entre contrapartes dos inputs 1 e 2; ou seja, não é 

necessário que todos os elementos dos inputs sofram projeção para que se forme o esquema 

genérico e se torne possível a mescla. (Fig. 6) 

2. esquema genérico: reflete a estrutura e a organização abstrata que há em comum entre os 

inputs, ou seja, aquela que é compartilhada por esses domínios (a analogia). (Fig. 7) 

3. mescla: os inputs são parcialmente projetados nesse 4o espaço. Nota-se, pela figura 8, que 

podem ser projetados elementos que eram contrapartes ou não; e que entidades dos inputs 

podem ser fundidos em um só elemento na mescla, ou podem ser projetados separadamente. 

                                                
8 De crucial importância para a segunda parte de nossa análise, que será detalhada na seção 3.3. 
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4. estrutura emergente: a mescla tem estrutura emergente (Fig. 9) � não dada pelos inputs, e 

sim formada por contribuição deles � que é construída de três possíveis maneiras:  

a) por composição - as relações que ficam disponíveis não necessariamente existiam nos 

domínios anteriormente à mescla;  

b) por completamento - conhecimento em background de frames e modelos cognitivos e 

culturais pode ser passado dos inputs à mescla, ou pode nascer das novas relações que 

surgem, por composição, na mescla;  

c) por elaboração - é possível que haja trabalho cognitivo dentro da mescla, em função da 

nova lógica instaurada. 

Abaixo, as figuras que representam as etapas do processo de mesclagem: 

 

Figura 6: projeção inter-domínios  

 

  

 

 

   
 

 

 

Figura 7: esquema genérico 
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Figura 8: mescla 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: representação gráfica de todos os componentes do processo de mesclagem, incluindo a estrutura emergente 
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 Fauconnier ilustra o processo de mesclagem com vários exemplos, entre os quais o do 

�grande debate�, em que um professor de filosofia, ao discursar para seus alunos, diz: �Acho 

que a razão é uma capacidade que se auto-desenvolve. Kant discorda de mim nesse ponto. 

Ele diz que a razão é inata, mas eu respondo que isso é dar a questão como provada, ao que 

ele se opõe, em �Critique of Pure Reason�, defendendo que somente idéias inatas têm poder. 

Mas sobre isso eu digo: e a seleção grupal de neurônios? E ele não responde�9. 

  

Fauconnier (1995) explica o grande debate como um evento que ocorre dentro de um 

espaço-mescla, criado a partir de um input 1 em que está o professor filósofo defendendo suas 

idéias, e um outro (input 2) em que está Kant, pensando e escrevendo. O esquema genérico 

compartilhado é constituído de um pensador, que medita e defende idéias, um modo de 

expressão, uma língua específica, e assim por diante. A mescla recebe o professor filósofo do 

input 1, a língua inglesa, o tempo em que o professor profere suas alegações; e recebe Kant do 

input 2 e suas idéias, mas não seu tempo de vida ou o fato de que está morto, por exemplo. 

Desta maneira, permite-se uma integração de eventos em que as idéias opostas dos filósofos 

configuram um debate, do qual ambos estão participando, fazendo uso de uma única língua 

para tratar do assunto. Isso faz com que ocorra o �recrutamento� do frame de debate, o qual 

contribui, por completamento, estruturando a mescla e trazendo consigo expressões 

convencionais de seu universo (discordar, responder, opor-se), deixando-as disponíveis para 

uso na mescla.  

É importante não deixar de mencionar que permanece mantida uma ligação da mescla 

com seus inputs originários, de maneira que estruturas e inferências desenvolvidas no novo 

domínio podem ser transportadas de volta aos inputs. Ou seja, os quatro espaços operam 

                                                
9 Do original (Fauconnier, 1997): �I claim that reason is a self-developing capacity. Kant disagrees with me on 
this point. He says it�s innate, but I answer that that�s begging the question, to which he counters, in Critique of 
Pure Reason, that only innate ideas have power. But I say to that, what about neuronal group selection? And he 
gives no answer.� 
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simultaneamente na mesclagem, o que a caracteriza como um processo muito flexível e 

dinâmico de construção de significado online. 

 

 As noções apresentadas neste primeiro capítulo são de importância fundamental para 

que comecemos a entender sobre as infinitas redes de projeções entre espaços mentais e nossa 

capacidade de manipulá-las, que se evidencia quando fazemos uso da linguagem. A dêixis, 

por se tratar de um fenômeno necessariamente ancorado em contexto, físico ou discursivo, 

terá a polissemia de seus termos desvendada pelo reconhecimento desses processos e noções � 

funções pragmáticas, MCIs, espaços mentais, mesclagem conceptual � no discurso em que 

estão inseridas. 
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CAPÍTULO 2 

O fenômeno da dêixis 

Io qui. Tu là. 

Tu li. Io qua10. 

Patrizia Cavalli 

 

Neste capítulo, serão apresentadas a visão tradicional e a abordagem cognitiva da 

dêixis. A abordagem cognitiva será revista através de duas análises independentes (Rubba, 

1996 e Marmaridou, 2000), mas que tomam como pressupostos teóricos as mesmas noções, 

provendo a este trabalho os elementos necessários para uma nova análise sobre dêiticos. 

 

2.1 A visão tradicional 

 

Em Pragmatics (1984), Levinson apresenta o fenômeno da dêixis como o meio mais 

evidente pelo qual a relação entre linguagem e contexto se reflete nas estruturas das línguas. 

Informa que o termo dêixis é originado da palavra do grego para apontar ou indicar e tem 

como modelo prototípico e focal o uso de demonstrativos, pronomes pessoais de primeira e 

segunda pessoas, tempos verbais, advérbios de lugar e de tempo específicos, como agora e 

aqui, e uma variedade de traços gramaticais ligados diretamente às circunstâncias do modo de 

falar. O autor ilustra a importância da informação contextual para a interpretação das 

expressões dêiticas pelo que acontece quando certa informação está ausente, como, por 

exemplo, em: 

(17) Estarei de volta em uma hora. 

em que o significado depende de se saber em que momento a mensagem foi escrita e quem é 

o autor da mesma.  

                                                
10 �Eu aqui. Você lá. Você aí. Eu cá.� 
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Além disso, Levinson coloca em Pragmatics a problemática de classificar a dêixis 

como parte da teoria semântica ou pragmática, declarando que esse é um problema de teoria, e 

que, em seu livro, apesar de preferir não decidir por uma ou outra teoria, adotará a visão 

pragmática relacionada aos aspectos do significado e estrutura lingüística que não podem ser 

resolvidos por uma semântica das condições de verdade11. 

Tradicionalmente, as categorias da dêixis são as de pessoa, lugar e tempo. A dêixis 

pessoal consiste em codificar o papel dos participantes no momento da fala em que a 

expressão em questão é pronunciada. As distinções gramaticais básicas são as categorias de 

primeira e segunda pessoa. 

(18) Eu discordo de você em relação a isso. 

 A dêixis de lugar consiste na codificação das locações espaciais relativas à da 

localização dos participantes no momento da fala. Várias línguas gramaticalizam a distinção 

entre proximal (ou perto do falante) e distal (não-próximo, às vezes perto do destinatário), e 

outras fazem distinções mais elaboradas12. Tais distinções são comumente codificadas em 

demonstrativos (este, esse, aquele) e em advérbios de lugar (aqui, lá): 

(19) A estação fica a dois quarteirões daqui.  

 A dêixis temporal consiste na codificação dos pontos temporais e os períodos relativos 

ao tempo em que a expressão da fala é proferida (ou a mensagem escrita é registrada). 

Segundo Fillmore (1971), esse tempo é chamado de tempo de codificação (CT), o qual deve 

ser distinguido de tempo de recepção (RT). A dêixis temporal é comumente gramaticalizada 

em advérbios dêiticos de tempo (ontem, hoje). Exemplo: 

(20) Amanhã é quinta-feira. 

Essa categoria dêitica, assim como as outras, toma o falante como o centro dêitico do 

evento comunicativo: dêiticos temporais têm relação com o momento em que o falante produz 
                                                
11 Nesse sentido, como veremos adiante, Levinson se iguala a Marmaridou; porém, não propõe, como ela, uma 
teoria que explique o fenômeno como um todo. 
12 Como o próprio português, se comparado ao inglês: lá, aí, ali X there. 
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a enunciação; a dêixis pessoal é definida em relação ao papel do falante no evento 

comunicativo; e a dêixis de lugar faz referência ao local em que está o falante no momento da 

fala. Assim, o egocentrismo é uma característica essencial e constitutiva da dêixis.  

Às três categorias acima adicionam-se a dêixis discursiva e a dêixis social. A dêixis 

discursiva faz codificação de referência dentro de um enunciado para partes do discurso em 

andamento em que esse enunciado está localizado. Exemplos de dêixis discursiva são o uso de 

esta e essa nas sentenças a seguir: 

(21) Eu aposto que você não ouviu esta história. 

(22) Essa é a história mais engraçada que eu já ouvi. 

 Já a dêixis social consiste na codificação de distinções sociais que são relativas aos 

papéis dos participantes, particularmente a aspectos da relação social mantida entre falante e 

ouvinte(s) ou falante e algum referente. Pronomes de polidez e títulos dos destinatários 

encaixam-se aqui: 

(23) O senhor pode me dizer que horas são13? 

As categorias discursiva e social da dêixis também apresentam egocentrismo, pois a 

primeira é definida em relação à seção do texto em que está o enunciado que contém o 

dêitico14, e a segunda define-se em relação ao status social do falante em comparação ao do 

ouvinte. 

Na visão tradicional, cujas categorias foram expostas, assume-se que a 

gramaticalização e lexicalização da dêixis é entendida nos moldes de uma situação canônica 

de enunciação, ou seja, um contexto básico de interação face-a-face. Lyons (1977) entende 

essa organização lingüística dêitica a partir da capacidade dos interlocutores � apesar de não 

falar em cognição � de perceberem os sinais de um canal fônico, em que um se percebe como 

                                                
13 Nesse caso, a referência do falante ao destinatário usa a 3a pessoa para dar efeito de distância social entre os 
interlocutores, segundo Marmaridou (2000). 
14 Neste caso, o papel de centro dêitico é transferido ao enunciado: ponto em que o �falante� está durante a 
produção do discurso. 
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�remetente� e outro como �receptor�. A noção de falante como centro dêitico é importante, 

pois define as outras partes essenciais da dêixis: o momento de produção do enunciado e a 

locação no momento da enunciação � ou seja, ficam estabelecidos a pessoa, o tempo e o 

espaço centrais.  

Em Pragmatics, Levinson cita Fillmore (1981) e sua noção de ponto de vista: processo 

em que há troca de centro dêitico. O verbo �come�, do inglês (�vir�, em português), mostra o 

ponto de vista do ouvinte, não o do falante:  

(24) I�ll come to your place tomorrow, ok?15 

Para que se entenda a transferência do centro dêitico do falante para o ouvinte, Levinson 

descreve um esquema figurativo de como se visualizaria a dêixis: um espaço de quatro 

dimensões, composto por três dimensões de espaço e uma de tempo; o falante está no centro, 

e irradia-se a partir dele um número de círculos concêntricos que distinguem zonas diferentes 

de proximidade espacial. Através do falante passa uma �linha do tempo� em que eventos são 

organizados entre passado e futuro, e o discurso do qual o falante participa se dá nessa linha 

do tempo. Para falar do aspecto social da dêixis, seria preciso adicionar mais uma dimensão, 

em que o falante estaria mais alto, mais baixo ou seria igual ao ouvinte. É esse o quadro 

básico da dêixis que é transferido para o ouvinte quando verbos como �come�, que causam 

mudança de ponto de vista, são usados. 

 Levinson também fala de diferentes usos de expressões dêiticas, as quais define como 

as unidades lingüísticas ou morfemas que têm uso dêitico como básico ou central � os 

protótipos da categoria, segundo Marmaridou (2000) � cujo uso pode ser também não dêitico. 

O uso gestual depende da referência áudio-visual, de contato físico com o evento de fala: 

(25) Eu quero esse, não esse. 

                                                
15 Algo como: Venho à sua casa amanhã, tá? 
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O uso simbólico requer conhecimento dos parâmetros espaço-temporais dos eventos de fala: 

deve-se conhecer a locação geral (como mostra o exemplo (26) abaixo), os interlocutores 

potenciais, o tempo da interação.  

(26) Esta cidade é realmente maravilhosa. 

Levinson admite, diante da heterogeneidade dos exemplos que expõe, a confusão que 

essa proliferação causa a um possível analista. Para facilitar, classifica os usos de termos 

dêiticos da seguinte maneira: 

1. dêitico a) gestual   2. não-dêitico a) não anafórico 

  b) simbólico     b) anafórico 

 

Na discussão que propõe sobre os tipos dêiticos, Levinson expõe as características do 

fenômeno � não como um todo, mas descrevendo cada um dos tipos � de maneira a atestar 

que a teoria vigente não oferece uma explicação adequada que abarque todas as exceções. O 

que consta até então tem mais caráter descritivo do que explicativo. Existem usos canônicos e 

variantes desses usos: o pronome dêitico nós, por exemplo, pode ser inclusivo � canônico � 

mas pode também excluir o ouvinte, quando se refere a um grupo do qual somente o falante 

participa. Em relação ao tempo, a situação canônica é a de equivalência entre CT e RT � e são 

considerados �complexidades� casos como cartas ou programas gravados: deve-se decidir 

entre manter o centro dêitico no falante ou projetá-lo ao destinatário e RT (além de algumas 

expressões, como hoje, poderem incluir CT e/ou RT, dependendo da �porção� do dia a qual se 

faz referência). A expressão aqui ilustra um exemplo canônico de dêixis espacial, que inclui a 

localização do falante em CT.  

Ou seja, Levinson assinala a falta de discussão teórica, o que levou ao que se tinha na 

época: abordagens filosóficas simples/limitadas e, por outro lado, uma gama de fatos 

lingüísticos complicados, parcamente ordenados por Fillmore (1971, 1975) e Lyons (1968, 
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1977). Assume também que os itens têm significados convencionais, mas não têm conteúdo 

de condição de verdade; e propõe um esquema visual da dêixis, mas não o relaciona com 

todas as variantes do fenômeno. Diferentemente disso, Marmaridou vai propor uma 

explicação com base nas noções da lingüística cognitiva que abrange o fenômeno de forma 

unificada. 

 

2.2. A visão cognitiva 

 

�O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome  

e para mencioná-las se precisava apontar com o dedo.� 

�Cem anos de Solidão�, de Gabriel García Márques 

 

 

 Nesta seção, serão apresentados dois trabalhos sobre dêixis que têm seus fundamentos 

na teoria Sociocognitiva da linguagem. O primeiro trata do fenômeno como um todo, 

sugerindo uma teoria que explica sua conceptualização; e o segundo trata de alguns usos de 

termos dêiticos cuja interpretação depende de uma ancoragem contextual alternativa ao 

momento do enunciado. 

 

2.2.1 O MCI da dêixis 

 

Em Pragmatic meaning and cognition, Marmaridou (2000) propõe uma nova 

concepção do fenômeno da dêixis a partir de uma abordagem experiencialista e cognitivista, 

ampliando, portanto, a teoria tradicional apresentada na seção anterior, que estabelece (apesar 

de também não assumir a semântica das condições de verdade) determinações categóricas em 

relação ao que é ou não um item dêitico. Em seu trabalho com a língua inglesa, a autora 
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observa casos problemáticos para as teorias tradicionais, como a referência em terceira 

pessoa, por exemplo, que tradicionalmente é tratada como uma das complexidades referentes 

à dêixis: apesar de ser geralmente anafórica, como em �Jane kicked her shoes off and then she 

picked up a paper�16,a referência em  terceira pessoa pode ser dêitica, apesar de não 

prototípica, como nos exemplos abaixo: 

(27) Would Lady Jane like some tea17? 

(28) Stop crying and tell your mother all about it18. 

 Nesses exemplos, identifica-se o destinatário (Lady Jane) e o falante (your mother) 

através da referenciação em terceira pessoa. Tais sentenças têm caráter dêitico porque a 

referência é feita em relação a parâmetros contextuais do evento de fala � neste caso, em 

relação a parâmetros sociais. Esses casos sugerem para Marmaridou que a categoria da dêixis 

deve abarcar casos claramente dêiticos assim como casos que têm caráter dêitico menos 

óbvio; ou seja, a autora discorda da distinção rígida entre termos e usos dêiticos que não leva 

em conta usos não dêiticos de termos dêiticos e nem usos dêiticos de termos não dêiticos, 

propondo, assim, uma abordagem que dá a base para o tratamento unificado da dêixis. 

A motivação da proposta de Marmaridou também vem da observação de outros dois 

problemas que as análises tradicionais apresentam: a distinção entre dêixis pessoal e social, e 

a ausência de explicação para o uso das mesmas expressões dêiticas de espaço, tempo e 

discurso. 

A autora não vê distinção tão determinante entre dêixis pessoal e social porque a 

segunda é codificada pelos mesmos itens lexicais da primeira (através de nomes e pronomes) 

e porque, além dessa primeira evidência de familiaridade entre as duas classes, certas línguas 

apresentam pronomes diferentes em 2a pessoa (e até mesmo em 1a pessoa, como no caso do 

chinês - ver Marmaridou, 2000, pág. 81) para identificar interlocutores socialmente próximos 
                                                
16 Jane tirou seus sapatos fora e depois ela pegou um papel. 
17 A senhora Jane gostaria de um chá? 
18 Pare de chorar e conte tudo pra tua mãe. 



 

 

40 
 

 

ou distantes. É o caso do italiano e do francês, por exemplo, em que na primeira língua ocorre 

a alternância entre tu ou Lei19, como mostram os exemplos abaixo:  

(29) Pietro, a che ora (tu) arrivi domani20? 

(30) Se (Lei) prende il treno stasera, Lei arriva domani mattina21. 

 Ou seja, ao mesmo tempo em que estipula os papéis participativos do discurso � dêixis 

pessoal �, o uso dos pronomes estabelece os papéis sociais de acordo com o cenário do evento 

discursivo; sendo assim, Marmaridou vai propor que as qualidades pessoal e social da dêixis 

sejam aspectos de um mesmo fenômeno. 

A terceira motivação para a abordagem cognitiva da dêixis é a verificação de que 

certos termos � como this, that, next, last � podem ser usados tanto para referência dêitica de 

espaço, como de tempo e discurso: 

(31)This room; this month; in this paragraph22. 

(32) Next stop; next year; next paragraph23.  

 Seguindo a teoria do localismo de Lyons (1977) - que diz que expressões espaciais são 

mais básicas lingüisticamente porque servem como base para outras expressões -, a autora 

verifica a interação entre expressões como as citadas acima e demonstra que até mesmo 

tempo e aspecto são metaforicamente derivados de nossa conceptualização de espaço: em 

�John became a doctor�24, a noção de �viagem� é invocada - uma entidade move-se de uma 

fonte para um fim. Nessa direção, Marmaridou argumenta em favor da primazia do espaço em 

relação ao tempo também no fenômeno da dêixis. Em relação à dêixis discursiva, vai propor 

que é posterior à dêixis temporal, se se leva em conta uma linha gradual25.  

                                                
19 Em francês, entre tu e vous. 
20 Pietro, que horas você chega amanhã? 
21 Se o senhor/a senhora pega o trem hoje à noite, chega amanhã de manhã. 
22 Este quarto; este mês; este parágrafo. 
23 Próximo ponto; próximo ano; próximo parágrafo. 
24 João virou médico/João tornou-se médico/João veio a ser médico. 
25 Entendemos tempo como espaço primeiramente para, posteriormente, entender discurso como tempo e espaço. 
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Pela constatação de que a abordagem tradicional não explica em que consiste 

essencialmente o fenômeno da dêixis � pois negligencia ou não explica usos dêiticos que não 

estão de acordo com suas regularidades �, Marmaridou, no intuito de justificar suas 

observações, postula uma nova abordagem que vai dar conta dos aspectos cognitivos e sociais 

da dêixis26. Para tanto, propõe que a dêixis seja conceptualizada em um MCI que se baseia no 

ato de apontar, essencialmente, e que é responsável pela estrutura prototípica da categoria. 

Esse MCI é estruturado por um esquema imagético de centro x periferia, que explica o 

egocentrismo da categoria e também relações de distância entre o centro dêitico e o objeto da 

dêixis; e também por uma rede de metáforas conceptuais que vão explicar a ligação que a 

autora propõe entre dêixis pessoal e social e entre dêixis de espaço, tempo e discurso27. 

O MCI dêitico proposto envolve o ato lingüístico de apontar uma entidade no espaço 

executado por um falante e dirigido a um destinatário. Assim, uma expressão dêitica constrói 

um espaço mental em que o falante e o destinatário estão presentes num dado espaço de 

tempo: ou seja, o uso da expressão envolve a conceptualização do centro dêitico. Em outras 

palavras, espaços mentais são evocados por expressões lingüísticas que estabelecem o centro 

dêitico, definindo a estrutura proposicional desse MCI � formada por um agente, o falante, 

que chama a atenção do ouvinte (paciente) para uma entidade, que se relaciona espacialmente 

com o falante. Essa concepção leva ao esquema imagético de centro x periferia, o qual é 

baseado na experiência humana de ter um corpo com um centro (o tronco) e periferias, sendo 

que a parte central é mais importante porque as periferias dependem dela. Em função das 

noções de centro e periferias, a perspectiva perceptual humana ocasiona também um esquema 

de proximidade X distância. Em conseqüência, os elementos estruturais desse esquema 

imagético são um domínio espacial, um centro e uma periferia: o centro é o falante, as 

periferias são os objetos da dêixis � entidade referenciada e interlocutores � e ambos são 
                                                
26 Cognitivos, porque explica como conceptualizamos a dêixis; sociais, porque mostra os efeitos pragmáticos do 
fenômeno, que indicam que essa conceptualização é socialmente motivada também. 
27 O ato físico de apontar é a fonte do ato lingüístico, e o ato lingüístico expõe a conceptualização dêitica. 
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conceptualizados como entidades no espaço. O uso mais prototípico da dêixis será, então, 

dado pelo uso de um termo que garanta este esquema imagético em sua forma mais ideal. 

 Projeções metafóricas também fazem parte da estrutura do MCI dêitico proposto por 

Marmaridou. Uma metáfora conceptual consiste no envolvimento entre dois domínios, sendo 

que um domínio abstrato ou alvo é entendido nos termos de um outro domínio, concreto ou 

fonte, que estrutura o domínio alvo e preserva sua configuração (Fauconnier, 1997 e Lakoff & 

Johnson, 1980). Uma das contribuições mais significativas das projeções metafóricas ao 

estudo da estrutura da dêixis é o entendimento de parâmetros sociais de um evento 

comunicativo em termos de espaço físico. A estrutura cognitiva do espaço social é entendida 

em relação ao esquema imagético descrito e à projeção metafórica: o entendimento do espaço 

possibilitado pela distinção centro versus periferia é transportado metaforicamente, 

proporcionando aos humanos um entendimento social baseado em noções de proximidade ou 

distância espacial � esquema imagético estruturando conceito abstrato. Exemplos de 

proximidade e distância social, respectivamente: 

(33) �Cê sabe que horas são? 

(34) O senhor poderia me dizer as horas? 

Outra importante contribuição em termos de projeções metafóricas refere-se ao 

entendimento do tempo como espaço, e do discurso como espaço e tempo. Marmaridou 

propõe que a dêixis de tempo seja entendida como dêixis de espaço nos termos de um 

esquema imagético de ORDEM LINEAR28 e suas metáforas temporais: o tempo é 

conceptualizado como um objeto que se move linearmente em direção ao 

observador/falante/centro dêitico; da mesma maneira, o observador se move pela linha do 

tempo; quando o observador e o tempo se encontram, é �agora�. A dêixis de discurso, por sua 

vez, é entendida nos moldes de um esquema imagético de PARTE-TODO, que estrutura a 

                                                
28 Ampliando as idéias de TEMPO COMO OBJETO EM MOVIMENTO (Lakoff & Johnson, 1980) e de tempo 
como espaço fixo em que o falante se movimenta (Lakoff, 1993). 
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projeção metafórica de lugar (e tempo) em discurso. Esse esquema surge da experiência 

corpórea que o homem tem de si mesmo como um todo com partes. Assim, o discurso é 

entendido como uma entidade (todo) no espaço, cujas partes são organizadas de acordo com o 

esquema de ORDEM LINEAR: o falante se move em direção a uma parte do discurso, ou 

vice-versa. Dessa forma, o entendimento do discurso como movimentação no espaço e a 

linearidade do movimento são responsáveis pela concepção de discurso como entidade 

espacial e temporal. 

A análise proposta por Marmaridou explica a relação íntima entre dêixis pessoal e 

social na medida em que ambas são aspectos de uma única conceptualização da realidade: a 

dêixis sócio-pessoal leva em conta a participação dos interlocutores no discurso assim como a 

relação social entre eles, entendida em termos de distância e proximidade espacial. E o uso 

dos mesmos termos para referência de espaço, tempo e discurso explica-se porque a 

construção das dêixis de tempo e discurso se dá pela dêixis de espaço. Como o espaço é 

metaforicamente projetado em tempo e discurso e estrutura seus conteúdos, os mesmos 

termos lingüísticos podem ser usados para referência. 

Esses casos observados por Marmaridou são exemplos de como as noções de MCIs, 

espaços mentais e de projeção metafórica contribuem para um esclarecimento mais geral do 

fenômeno da dêixis, além de providenciarem um entendimento dos aspectos cognitivo e social 

da dêixis que são concebidos e que reforçam a idéia de que o significado tem origem no 

entendimento que o ser humano tem de seu próprio corpo no mundo. 

Dada a conceptualização do MCI da dêixis e sua estrutura � originada pelo ato de 

apontar e formada por esquemas imagéticos e projeções metafóricas � apresentamos alguns 

exemplos de usos dêiticos prototípicos: 

(33) Aqui não vendemos bebidas alcoólicas. 

(34) Hoje tá fazendo muito calor. 
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(35) Você entendeu o que eu quis dizer? 

 

Como se trata de um MCI, a organização conceptual do fenômeno da dêixis proposta 

por Marmaridou possibilita que os termos e usos prototípicos apresentem assimetrias. É o 

caso do uso impessoal do pronome �você�, com o qual não se faz referência a um destinatário 

específico (como em (35) acima), mas a todos que podem ser referência dentro do contexto 

dado pela informação total da sentença: 

(36) Você bate as claras antes de começar a fazer o bolo. 

 Em seu artigo Indexicality and Deixis, Nunberg (1993) também trata do pronome 

�we� (ou �nós�), cuja constituição, segundo o autor, envolve dois estágios: um dêitico, outro 

de interpretação. Assim, o uso mais comum do termo � grupo de pessoas que inclui o falante 

� tem um componente de 1a pessoa (dêitico), que destaca o falante, e um componente 

classificatório-relacional29, ou interpretativo, que define o grupo (plural) ao qual se faz 

referência.  

Com respeito aos dêiticos de tempo e espaço, o procedimento de significação, segundo 

Nunberg, é o mesmo: deve-se distinguir entre o caráter dêitico do termo e sua interpretação. 

�Now� ou �agora�, por exemplo, refere-se ao pedaço de tempo pragmaticamente relevante que 

inclui o CT, e a interpretação do termo �hoje� relaciona-se ao dia da produção do discurso. A 

referência de �aqui� refere-se ao local de produção do discurso ou relaciona-se, de alguma 

maneira, com esse. Nos termos de Marmaridou, a interpretação de cada um desses termos � 

quando sua ocorrência não for prototípica, ou seja, não dada pela localização e momento do 

enunciado � dependerá de um processo lingüístico-cognitivo que procuraremos descrever no 

capítulo 3. 

 

                                                
29 Dois componentes, na verdade; mas, neste momento, não é interessante tratar das características classificatória 
e relacional do pronome. 
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Em relação ao dêitico �nós� � que será um de nossos focos de atenção neste trabalho �, 

Marmaridou faz algumas observações acerca de tipos compartilhados pelos usuários nativos 

do inglês, oferecendo uma explicação introdutória sobre como são conceptualizados. O uso da 

1a pessoa do plural (�we�) identifica o falante como membro de um grupo, o qual será 

prototípico se incluir o(s) ouvinte(s). A prototipicidade dos termos dêiticos vem do MCI da 

dêixis, que tem como entidades default os interlocutores, um lugar, um espaço de tempo, e 

outras possíveis entidades referenciadas. Os efeitos prototípicos do uso do pronome �nós� ou 

�we� são, grosso modo: 

1. �NÓS� INCLUSIVO (protótipo da categoria): inclui falante e destinatário(s) específico(s): 

(37) Vamos ao cinema hoje, mais tarde? 

2. �NÓS� EXCLUSIVO: exclui destinatário(s) 

(38) Informamos que o prazo de inscrições será encerrado esta tarde. 

Segundo a autora, esse uso do pronome tem função representativa, e ocorre em um espaço 

criado para o falante e aqueles que ele representa (38); ou também pode ocorrer de o falante 

não fazer parte do grupo que está representando no momento da enunciação, como em: 

(39) Neste país, votamos para presidência a cada quatro anos30. 

Marmaridou observa sobre (39) acima que, se enunciado por um indivíduo que ainda não tem 

idade para votar, a 1a pessoa do plural não constrói um espaço mental estruturado pelo MCI 

dêitico, pois o falante não está presente em tal espaço. Um outro espaço, aberto pela 

expressão �neste país�, é estruturado pelo MCI dêitico e inclui o falante como parte de um 

grupo. A autora diz que a presença do falante em apenas um dos espaços em jogo faz do 

pronome �nós� um dêitico marginal e, portanto, conclui que uma expressão lingüística será 

prototipicamente dêitica quando, ao ser usada, construir um espaço que é totalmente 

estruturado pelo MCI dêitico. 

                                                
30 Tradução adaptada do original: In this country we vote for Parliament every four years. 
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3. �NÓS� GENÉRICO31: inclui falante, destinatário(s) e terceiros. 

(40) We live without really knowing why32 

4. �NÓS� EDITORIAL ou ACADÊMICO, e �AUTORITÁRIO� (ou pseudo-inclusivos): esse 

uso viola a pressuposição de existência de um grupo no qual o falante esteja incluído. Nesse 

caso, o MCI dêitico também estrutura apenas parcialmente o espaço mental construído pelo 

pronome pessoal, já que não o inclui: 

(41) Neste capítulo, fizemos uma revisão da abordagem experiencial da dêixis. 

(42) Agora vamos colocar o pijaminha. 

Da explanação sobre os tipos de �nós� acima descritos, cabem duas importantes 

observações: em relação às características dos usos mais prototípicos, a autora estabelece que 

são estruturados por todo o MCI da dêixis � enquanto os usos marginais contam apenas com 

parte da estrutura desse MCI; e sugere explicações sobre a conceptualização dos usos menos 

prototípicos, mas não detalha os processos de construção do significado. 

Em relação ao que Marmaridou postula sobre a base cognitiva do fenômeno da dêixis, 

fica dado o �pontapé� inicial para o entendimento das assimetrias, usos marginais e 

prototípicos de termos dêiticos, deixando a oportunidade para que tentemos explicar como o 

significado de cada ocorrência é construído pelo discurso; ou seja, deve-se ainda detalhar a 

participação do MCI dêitico nos domínios evocados pelo discurso, e como as noções desse 

MCI interagem com as informações que garantirão a interpretação dos termos. Em suma, 

Marmaridou explica como se dá a conceptualização da dêixis e o significado convencional 

dos termos dêiticos, mas deixa a nós a chance de explorar sua construção pragmática. 

 

 

 
                                                
31 Na abordagem tradicional, é não-dêitico: funciona como sujeito genérico para introduzir sentenças sobre fatos 
gerais ou verdades 
32 Vivemos sem realmente saber por quê. 
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2.2.2 A alternância de grounds 

 

Um dos problemas tradicionais da análise de termos dêiticos diz respeito à referência 

de seus usos menos prototípicos no discurso, como, por exemplo, o uso genérico da segunda 

pessoa (além de outros exemplos expostos na seção anterior): �Hoje em dia você tem que 

evitar andar à noite pelas ruas do Rio de Janeiro�. Com o propósito de entender o processo 

lingüístico-cognitivo que ocorre ao se usar e compreender usos desse tipo, Jo Rubba (1996) 

propõe a formação de grounds33 alternativos ao da situação imediata de fala. Tal proposta é 

desenvolvida a partir da postulação de um ground default, o qual corresponde ao domínio-

base (B) em que a enunciação está inserida. Abaixo, uma ilustração do ground default dêitico: 

 

Figura 10: quadro semântico da dêixis    !y 

 

            LOC 

      t�   

      !t 

   

Novos grounds surgiriam como alternativa ao ground default (ou domínio-base de um 

evento discursivo), os quais seriam responsáveis pelo valor pragmático ou interpretativo das 

expressões dêiticas. Rubba (1996) fala em grounds alternativos pelo fato de interpretarmos 

dêiticos no discurso primeiramente através de uma concepção-base de ground representada 

em nossa cognição � que corresponde à estrutura de MCI de Marmaridou (2000) �, formada 

basicamente pelos elementos falante, ouvinte, espaço e tempo, inseridos em um evento 

discursivo (o que corresponde à figura 10). Contudo, nos é possível entender outros usos de 

dêiticos não fundados no ground base � mas sim em grounds alternativos � porque 

                                                
33 Termo técnico referente ao �evento discursivo, seu cenário, e seus participantes� (Langacker, R. W. 1985. 
Observations and speculations on subjectivity. John Haiman, ed. Iconicity in Syntax. Amsterdam: John 
Benjamins) 

      !x 
 
!F !O

Forma oval � evento discursivo 
F � falante 
O � ouvinte 
t �  informação de tempo 
LOC � informação de espaço 
x, y � relações de distância 
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representações mentais nos permitem transportar o valor default dos itens dêiticos para outros 

grounds construídos pelo discurso, que darão conta da informação pragmática. Essas 

representações mentais que sancionam usos menos prototípicos de dêiticos são os espaços 

mentais (Fauconnier, 1994) e os modelos cognitivos idealizados (Lakoff, 1987). 

Ao falar, evocamos espaços múltiplos aos quais importamos referências e também 

conhecimento anterior � do discurso em andamento ou mesmo conhecimentos compartilhados 

socialmente, como estereótipos sociais (Lakoff, 1987) � facilitando o entendimento de 

dêiticos34. Verbos dicendi ou um conjunto de construtores � como quando e onde � podem, 

dessa forma, fornecer todas as especificações necessárias de um ground B para um ground 

alternativo, e construir um cenário em que dêiticos proximais são sancionados. Vejamos o 

exemplo discutido por Rubba (1986: 236): 

(43) There�s a part of southeast San Diego where you do go down, you see all these 

Vietnamese theaters and everything in Vietnamese and when I see that I just kind of feel, well, 

I don�t belong in this place, this is where the Vietnamese people are, I don�t belong here.35 

No exemplo acima, �there�s� estabelece uma localização (L) encaixada no ground B; �when� 

cria um espaço de tempo (W) dentro do espaço locativo L; e �feel�, um verbo proposicional, 

estabelece um outro espaço dentro de W. Essas expressões construtoras de espaços mentais 

fornecem todas as especificações necessárias de um ground default � locação, tempo e ponto 

de referência/falante (e a pressuposição de um ouvinte) � e, por isso, permitem o uso das três 

expressões proximais sublinhadas. Ou seja, o uso do pronome �this�, um demonstrativo 

proximal, quando esse tem como referente algo que não está próximo (no exemplo, fala-se de 

um bairro de San Diego distante, dado o local da enunciação), só é possível porque �this� está 

                                                
34 O uso de aqui, por exemplo, pode causar confusão mesmo se estiver �grounded� no espaço-base. O que ajuda a 
interpretação, nesse caso, é o conhecimento anterior dado pelo discurso. 
35 Tem uma parte sudeste de São Diego que você desce, você vê todos esses teatros vietnamitas e tudo em 
vietnamita e quando eu vejo isso eu meio que sinto, bem, não pertenço a este lugar, é onde estão os vietnamitas, 
eu não sou daqui. 
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inserido em um ground que não é o base mas que, por ter todas as especificidades do ground 

base, possibilita tal uso, como ilustra a figura 11: 

Figura 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R � contexto �real� 
SD � lugar (San Diego) 
W � tempo (when) 
F � ponto de vista (feel) 
y, y� � dêitico proximal 

 

O outro tipo de representação mental que admite o uso de dêiticos não fundamentados 

no ground default são os modelos cognitivos idealizados, ou MCIs. Recapitulando o trabalho 

de Lakoff (1987), os MCIs são representações duradouras que armazenam e organizam o 

conhecimento sobre um domínio. Esses domínios não são individuais, mas sim 

convencionalizados por seu uso em uma comunidade, o que dá a eles, muitas vezes, caráter de 

norma, já que estocam expectativas. E são idealizados porque são ajustados e simplificados, 

não representando a realidade exata. Por serem conhecimento compartilhado, falantes 

automaticamente os assumem como conhecidos por seus ouvintes e, dessa forma, MCIs 

permanecem implícitos no uso da linguagem.  

Identificados os MCIs de uma interação discursiva, pode-se pensar neles como 

grounds alternativos para usos dêiticos. Diferentemente dos espaços mentais, que 

compreendem conhecimentos temporários construídos no discurso e que dependem de itens 

lingüísticos que os abrem ou evocam (os construtores de espaços mentais), modelos 

cognitivos são armazenados tanto em forma de proposições como de imagens. Um MCI não 

envolve um evento de fala (como os espaços mentais), mas os alimenta. Um exemplo de MCI 
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é o modelo de casamento americano: a maneira como é concebido, o que se espera de uma 

cerimônia, do comportamento de um casal, etc. (ver seção 1.1.3). 

Desta forma, modelos cognitivos podem participar do fenômeno de alternância de 

ground de algumas formas. Por serem noções compartilhadas, dão background que serve 

como base para a interpretação de dêiticos. Um exemplo dado por Rubba de determinante 

definido enfaticamente acentuado � that part of the city � ilustra que esse uso dêitico invoca 

uma parte de um modelo ou cenário que faz parte de um conhecimento comum sobre tal parte 

da cidade, o que possibilita o uso �incomum� do dêitico: 

(44) The first thing you think is... you�re in that part of the city36. 

Neste exemplo, o uso de �that� não é anafórico e nem gestual, e seu entendimento se dá 

porque a idéia da parte �ruim� da cidade, manifestada pela ênfase no dêitico �that�, já consta 

como background da comunidade de fala. Esse conhecimento em background possibilita 

inclusive que o dêitico distal �that� (�aquele/a�, em português) seja usado para fazer referência 

distal a certa parte da cidade mesmo no caso em que os interlocutores estejam em tal 

localização: 

(45) Ih, viemos parar naquela parte da cidade37... 

Por sua característica de �norma�, MCIs contêm papéis. Um exemplo em que um papel 

é identificado por um dêitico é o uso do pronome �you� (�você� ou �tu�, em português) 

normativo dado pro Rubba: se um MCI tem caráter normativo, tem também papéis a serem 

desempenhados. Vejamos: 

(46) If you want to get ahead in the United States you really have to know English... Just 

depending on whatever country you go, it1s important to learn the language od that 

country38.  

                                                
36 A primeira coisa que você pensa é... você ta naquela parte da cidade. 
37 Neste exemplo, verifica-se projeção das noções de distância espacial e distância social.  
38 Se você quer ser bem-sucedido nos Estados Unidos, você tem que saber falar Inglês... Em qualquer país que 
você for, é importante aprender a língua desse país. 
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Nesse caso, �you� não está grounded em um domínio default; tem como ground um modelo 

normativo, do qual faz parte pelo menos através do uso da linguagem pelo falante. E, além 

disso, o ponto de referência para �you� (ou seja, o falante) também desempenha um papel no 

modelo normativo. Dessa forma, �you� identifica um co-participante dentro desse modelo (da 

mesma forma que seria co-participante no ground default). Ou seja, um MCI estabelece, 

porque atribui papéis, um ground alternativo que sanciona um ponto de referência/vista 

dêitico.  

No fenômeno da alternância de grounds, modelos cognitivos também podem funcionar 

possibilitando conexões conceptuais que sancionam uso metonímico da linguagem. Em um 

dos espaços mentais reconhecidos por Rubba na entrevista da qual tira os exemplos dados em 

seu trabalho � o MCI de territorialidade: membros da mesma cultura vivem numa 

proximidade espacial, e todo ser humano pertence a uma única cultura �, pode-se observar um 

uso metafórico possibilitado por conexões conceptuais entre aspectos de um MCI: a 

associação entre cultura e espaço é uma projeção que transfere o conceito de pertencer (a uma 

filiação cultural) ao espaço: This is where the Vietnamese people are, I don�t belong here39. 

 

Em suma, modelos cognitivos, por serem o que são, fornecem amparo à interpretação 

de dêiticos: por constituírem �norma�, estabelecem papéis e, com isso, dão uma base 

semântica para a qual podem ser transportados os dêiticos e suas relações; por conterem 

muitos aspectos � que formam o MCI � permitem conexões de sentido que podem levar a uso 

metonímico (e também metafórico) da linguagem; funcionam como background sem que seja 

preciso a presença de um item lingüístico.  

Espaços mentais, por sua vez, são os responsáveis por fornecer outros grounds para o 

entendimento discursivo de dêiticos que têm mais ligação com o enunciado, pois que abrem 

                                                
39 ...é onde estão os vietnamitas, eu não sou daqui. 
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espaços através da menção de construtores de espaços. Funcionam, pois, de forma diferente 

dos modelos cognitivos no fenômeno de alternância de grounds, podendo ou não atuar 

juntamente a eles. 

O que se conclui a partir da exposição explicativa dos exemplos fornecidos por Rubba 

é que, a partir de uma análise cognitiva, podemos compreender usos dêiticos cuja referência 

não está no cenário da enunciação, mas em algum outro ground - sancionado por espaços 

mentais e/ou um modelo cognitivo - ao qual é importado o esquema semântico da dêixis, ou 

parte dele. Desta forma, a proposta de grounds alternativos consegue desvendar alguns usos 

não prototípicos da dêixis, e prenuncia a possibilidade de revelar a construção cognitiva de 

outras ocorrências dêiticas. 
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CAPÍTULO 3 

Análise dos dados 
 

 

�Não dá para me ver como um observador destacado de uma realidade 

 à qual pertenço � e, claro, não alego originalidade quando repito  

que serei sempre, ao mesmo tempo, de várias formas, sutis ou 

 claríssimas, sujeito e objeto de observação�  

Crônica �Somos todos um bando de ladrões�, de João Ubaldo Ribeiro 

 

 

Neste capítulo, será detalhada a observação dos dados recolhidos e sugerida uma 

análise baseada nos pressupostos teóricos apresentados no capítulo 1, bem como nos trabalhos 

sobre dêixis estudados no capítulo 2.  

 

3.1 Metodologia de trabalho 

  

 Foram definidas como fonte de dados para este trabalho as crônicas dominicais atuais 

do escritor João Ubaldo Ribeiro, publicadas pelo jornal O Globo (e também pelo jornal O 

Estado de São Paulo) e recolhidas durante os anos de 2004 e 2005. Esta pesquisa tratará da 

interpretação da polissemia de dêiticos de pessoa, lugar e tempo, e a escolha da fonte de dados 

justifica-se porque as crônicas do autor colaboram com um número considerável de dêiticos 

de pessoa, de lugar e de tempo.  

A pesquisa foi desenvolvida a partir do recolhimento de sentenças ou trechos em que 

há a presença da primeira pessoa do plural realizada em pronome pessoal, conjugada (em 
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elipse), e também nas formas de pronome possessivo e pronome átono, e de trechos em que 

há os dêiticos �aqui� e �hoje�.  

A revisão teórica sobre o fenômeno da dêixis � a classificação tradicional e, 

especialmente, a agenda cognitiva � acompanhada da observação dos dados permitiu 

identificar a contribuição de todas as noções explanadas no capítulo 1 ao processo de 

interpretação da polissemia dos dêiticos, bem como constatar a pertinência de se fazer análise 

sobre dêiticos à luz da teoria sociocognitiva.   

Através do detalhamento dos dados, a intenção foi a de chegar a uma conclusão 

unificada sobre o processo de interpretação e construção do significado para dêiticos de 

pessoa, lugar e tempo nos textos analisados. A abordagem permitirá uma análise unificada 

para os três tipos de dêiticos, na medida em que os relacionará a grounds específicos 

construídos por um processo de mesclagem comum40. 

 

3.2 A heterogeneidade dos dados: os grounds 

 

Nesta seção, será detalhado o processo de identificação dos domínios em que os 

diferentes significados dos dêiticos �nós�, �aqui� e �hoje� estão ancorados. Ou seja, serão 

expostos os grounds político, dialógico e genérico, responsáveis cognitivos pela interpretação 

dos significados dêiticos pelo leitor.  

 

3.2.1 Ground dialógico 

 
O trecho abaixo exemplifica o primeiro significado de �nós� cujo processo de 

interpretação será detalhado: aquele que codifica participantes de um evento dialógico. 

Observemos este fragmento de texto: 
                                                
40 Ocorrências de outros usos dêiticos serão comentadas, mas não esmiuçadas a ponto de se oferecer uma 
explicação definitiva neste momento. 
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(47) Portanto, acho que o São Francisco vai secar. Mas, encarando as coisas pelo lado positivo, 

imaginemos a atração turística que será o sítio arqueológico criado pela extinção de um dos 

maiores rios do mundo. (Adeus, velho Chico) 

 

As ocorrências de pronomes dêiticos que se referem às pessoas que fazem parte de 

uma interação conversacional (�eu�, �você�, �nós�) são prototípicos da categoria, pois são 

realizações lingüísticas do MCI que temos conceptualizado para o fenômeno da dêixis: se �eu� 

codifica o falante e �você�, o ouvinte, �nós� codifica o grupo formado por esses dois 

interlocutores (ou mais, caso haja mais de um ouvinte). O uso que denominamos dialógico do 

dêitico �nós� em João Ubaldo seria, portanto, muito próximo ou equivalente ao protótipo da 

categoria: o �nós� que inclui o falante e ouvintes específicos, se consideramos a proposta de 

Marmaridou.  

Ao contrário da interação face-a-face, contudo, o discurso escrito não pressupõe um 

interlocutor direto; é o discurso de um sujeito habilitado para desempenhar tal função � 

principalmente em se tratando de um texto jornalístico �, que seguramente se dirige a uma 

audiência, mas que, pela natureza textual, não necessariamente a tem como participante (a 

natureza textual, neste caso, tem caráter de reflexão, opinião). Como o discurso é escrito, 

existem limitações � a impossibilidade de troca �online� de ponto de vista, por exemplo � que 

fazem das entidades deste espaço elementos de um domínio que não é equivalente ao de uma 

situação de fala.  

Nas crônicas de João Ubaldo existe um diálogo entre o escritor e seus leitores; mais do 

que o �diálogo� que inevitavelmente se dá entre escritores e leitores, nas crônicas em questão 

o escritor dirige-se aos seus interlocutores e os chama para a reflexão: 

 

(48)...(aliás, �gente�, assim como �pessoa�, não devia ser palavra feminina, porque há o risco de 

ofender homens extremadamente ciosos de sua masculinidade; tentemos empregar, por exemplo, 
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�gento� e �pessôo� ao nos referirmos ao sexo masculino e �genta� ao feminino)... (O programa 

fala zero) 

 

A crônica que contém o trecho acima trata do problema da cartilha proposta pelo 

governo federal em abril de 2005, que estabelece que certos usos lingüísticos correntes 

atualmente são inapropriados e devem, portanto, ser extintos. O autor ridiculariza a proposta 

em seu texto, e neste trecho convida o leitor, como parte do grupo �nós�, para que experimente 

as determinadas �novidades� no uso lingüístico. 

Desta forma, postulamos que o �nós� dialógico encontrado nas crônicas está muito 

próximo ao �nós� prototípico da categoria dêitica: aquele que associa o termo a uma situação 

de fala, pois se refere ao grupo que �trava o diálogo�, ou seja, aos participantes desse diálogo. 

Porém, o espaço nomeado dialógico de que tratamos aqui é alternativo ao contexto de 

produção discursiva, pois não se trata de uma situação imediata de fala, mas de um texto 

escrito; ou seja, ocorre uma re-locação contextual na constituição do discurso.   

Como resultado das observações dos dados, postulamos que um domínio específico é 

acionado no discurso pelo uso de verbos que são semanticamente próximos, pois fazem 

referência a um evento discursivo. Reconhecer, pensar, lembrar, referir, imaginar, etc., são 

verbos que apontam para um espaço mental de evento comunicativo-dialógico, do qual fazem 

parte ações como as descritas pelos verbos mencionados: os participantes de um diálogo 

devem �chegar a um acordo� em relação ao evento comunicativo, ou àquilo do que se quer 

falar; para tanto, o falante incita o raciocínio (pensar, imaginar), a opinião (reconhecer) de 

seu interlocutor para que a idéia em questão chegue a ser compartilhada por ambos (referir, 

dizer). Vejamos mais alguns exemplos: 

 

(49) Vamos pensar que seria possível para um governo, especialmente esse governo, conceber 

um mecanismo inteiramente novo de distribuição de benefícios para os carentes. (Nós somos 

mesmo é um bando de ladrões) 
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(50) Vamos reconhecer que o povo, por alguma razão inexplicável, é mal educado e mal 

acostumado, não merece desfrutar de um país que vai tão bem. Vamos reconhecer igualmente 

que já chegamos ao limite... (A solução é clara) 

 

(51)...Tudo bem, não vou discutir com o pessoal que milita na área. Certo, a ciência política está 

longe de se esgotar na Teoria Geral do Estado, mas umas pitadas dela talvez nos ajudem a ver os 

nossos problemas. [par] Vamos começar pelo fim da enumeração, o território. (Elementar, caros 

leitores) 

 

Além das informações lexicais (em negrito, nos dados) que permitem aos leitores 

identificar um espaço dialógico, nota-se também a contribuição do modo imperativo dos 

verbos, nos trechos (47), (48), (49), (50) e (51) respectivamente: imaginemos, tentemos, 

vamos pensar, vamos reconhecer, vamos começar. Sugerido um espaço comunicativo pelas 

pistas lingüísticas, o modo imperativo combinado à 1a pessoa do plural atua como uma 

ferramenta que agrupa os interlocutores, localizando-os no mesmo espaço � o que garante o 

caráter inclusivo desse �nós� � e igualando-os socialmente � papel da dêixis sócio-pessoal � já 

que são parte do mesmo grupo. Ou seja, a aparente intenção de convencimento serve como 

mais um indício de que as partes (o grupo �nós�) estão realmente localizadas em um espaço 

comunicativo-dialógico. 

Assim, um domínio é evocado, e nele há duas entidades que formam o grupo �nós�: 

�eu�, escritor, e �vocês�, leitores. É esse grupo que, liderado pelo escritor (centro dêitico) irá 

participar do evento comunicativo e �dialogar�. Vejamos um outro exemplo: 

 

(52) Nem falo na Amazônia dita brasileira, porque acho que, pelo andar da carruagem, ela não 

permanecerá nossa e, mais dia, menos dia, vão armar � segundo muitos, já estão armando � 

esquemas para tirá-la de nossas mãos irresponsáveis. Minha tendência é acreditar nisso, mas dou 

de lambuja que não vai acontecer. Contudo, que grande parte da Amazônia brasileira já é terra de 
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ninguém e tem índio que fala inglês e não português me parece inegável, embora não precisemos 

ir tão longe41. (Elementar, caros leitores) 

 

As expressões falar, achar, segundo muitos, acreditar, dar de lambuja acima também 

evidenciam que se trata de uma situação comunicativa; daí a interpretação de �precisemos� 

como referente ao grupo de interlocutores do evento discursivo. A expressão �ir tão longe� 

também, nesse exemplo, atua como pista lingüística de um espaço discursivo42.  

Postulamos, dessa forma, que o sentido dos verbos e substantivos funcionam como 

pista de ativação de um domínio específico, o qual nomeamos MCI da comunicação escrita. 

Abaixo, o quadro figurativo desse MCI proposicional: 

MCI da comunicação escrita 

Intenção de comunicação, ou acordo/ 

convencimento, ou lembrança43, etc... 

Objetivo: informação, opinião, crítica, 

lembrança, registro, denúncia... 

Escritor 

Leitor (es) 

Espaço textual 

Dia/momento da redação 

Dia/momento da leitura 

 

Fig. 12 

O MCI acima é uma organização da idéia que se compartilha sobre o que é a 

comunicação escrita: basicamente, há um escritor, seus leitores ou leitor, um meio pelo qual 

se comunica � o espaço textual �, o momento da escrita e o momento em que o texto é lido; e 

                                                
41 Os outros usos da 1a pessoa do plural deste trecho não serão discutidos nesta seção, pois que são exemplos de 
�nós� que incluem o significado político (povo brasileiro). 
42 É um uso das relações metafóricas ESPAÇO COMO DISCURSO � intermediada pelo tempo � e 
PENSAMENTO É VIAGEM, discutidas por Lakoff e Johnson (1980). Aqui, �nós, que dialogamos, não 
precisamos ir tão longe na discussão ou em exemplos para provar que a Amazônia não é nossa�. 
43 Ilustrada por informação lexical: escrever, publicar, falar, achar, pensar, contar, refletir, concordar, 
reconhecer, lembrar, repetir, etc. 
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há um objetivo pelo qual se escreve, inevitavelmente ligado a uma intenção, seja ela a de 

simples comunicação ou registro, ou também, mais complexa, de persuasão. 

Além deste MCI apontar para uma situação comunicativa, o fato de os verbos ligados 

a ele serem verbos referentes à comunicação (oral e escrita), verbos dicendi e de processos 

mentais, deixa mais evidente que existe um ground comunicativo-dialógico deiticamente 

completo � e alimentado por esse MCI. Assim, como tal MCI inclui informações de espaço e 

tempo, e como um espaço mental deiticamente completo deve também comportar essas 

informações, procuramos examinar nos dados as outras partes do cenário básico dêitico. Dado 

que as pessoas do evento discursivo são referenciadas por uma forma dêitica � �nós�, 

principalmente; �eu� (João Ubaldo) e �vocês� (leitores) em alguns momentos �, investigamos 

as referências de espaço e tempo do ground dialógico. Observemos os seguintes trechos: 

 

(53) Já falei nisso aqui, mas também acho que o leitorado aprecia remoer, volta e meia, 

acontecimentos e comportamentos que fazem parte de nossa existência coletiva e que muitos já 

desconhecem. (Mais uma festa da democracia) 

 

(54) Expandindo um pouco o que já publiquei aqui, vamos lembrar que, mais ou menos do mesmo 

jeito que entre os índios brasileiros antes do descobrimento, não havia, na África, noção de África 

comparável nem de longe à de hoje e muito menos de �negritude�. (Viva o povo brasileiro) 

 

 A leitura do termo �aqui�, nesses trechos, deixa claro que o espaço ao qual o escritor se 

refere usando esse dêitico é o espaço da coluna do jornal. Assim como no caso das partes do 

diálogo, no exemplo (53) acima, os verbos falar e achar funcionam como pistas para um 

espaço mental em que se desenrola um evento comunicativo-dialógico, assim como, no 

exemplo (54), os verbos publicar e lembrar têm o mesmo papel.  

Em relação ao espaço temporal, observemos os fragmentos: 
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(55) Havia até escolhido um assunto para ocupar este espaço que hoje envergonhadamente 

avacalho, mas não consigo abordá-lo, porque, refletindo melhor (sic), devo estar também em surto 

e não tenho condição de falar sobre coisa nenhuma que não minha patética situação. (Internação, 

corrente ou aposentadoria) 

 

(56) Aceito até alegações de que sou cretino completo mesmo, pois não somente acho que pode 

assistir razão a quem alega, como, de qualquer forma, estou inclinado a entrar nessa de paz e 

amor também, chega de reclamação, ao menos hoje. (Mais uma festa da democracia) 

 

(57) O entrelinhismo, afinal, é uma postura filosófica ou metodológica arraigada em muita gente e, 

se quiser continuar a escrever e publicar, vou ter que conviver com ele o resto da vida. Mas hoje, 

particularmente, faço questão de deixar claro aos entrelinhistas que, além de não ter recebido 

oferta de suborno nenhuma, não posso ser acusado de defensor das brigas de galo e Itaparica está 

aí, para não me deixar mentir. (O rinha zero vai dar certo) 

 

Nos trechos acima, �hoje� significa o dia da escrita, aquele em que o texto é 

produzido44. O significado desse dêitico é alimentado, assim como �nós� e �aqui�, pelo MCI 

da comunicação escrita, ativado por substantivos como assunto, reclamação, entrelinhismo; e 

verbos como abordar (assunto), refletir, falar, escrever, publicar, �deixar claro�, mentir.  

O ground dêitico dialógico se estabelece, portanto, de acordo com o esquema a seguir: 

                 Fig. 13 

Eu � JUR 

Vocês � leitores       = NÓS � dialógico 

Aqui � coluna         

Hoje � dia da escrita        

 

            aqui 

      t�   

      ! hoje 

                                                
44 Como a interpretação dos dêiticos ocorre em relação a um ground específico e alternativo ao contexto de 
produção do discurso, seria esperado que a informação de tempo fosse também alternativa em relação à 
informação default (hoje = dia em que foi produzido o discurso - dia da escrita). Como argumentaremos que se 
trata de um processo de mesclagem conceptual, torna-se possível que a informação de tempo do ground-mescla 
seja o dia da escrita, o que não afeta a afirmação de que a base da significação dêitica é um ground alternativo. 

JUR  
              !NÓS
leitor     



 

 

61 
 

 

Quando os leitores ativam esse ground, as referências dos dêiticos são reconhecidas, 

ou seja, os significados que eles representam são decodificados; e isso é possível devido às 

pistas lingüísticas que acionam o MCI da comunicação escrita: informação lexical, como 

substantivos e verbos, e modo verbal imperativo - relacionado à intenção de convencimento e 

ao caráter inclusivo do �nós�. 

Nesse ground, João Ubaldo coloca-se como sujeito das observações, pois relata, opina 

e critica os assuntos de que trata: 

 

(58) Hoje eu não ia falar do governo. (Que elites, cara pálida) 

 

colocando também os leitores como sujeitos das observações,  

 

(59) Como diversos entre vocês (a palavra �como�, no caso, não é verbo, faço questão de 

esclarecer), fiquei um pouco surpreendido com a iniciativa do governo em orientar o uso da língua 

para o politicamente correto. (O programa fala zero) 

 

e faz isso também através do uso da 1a pessoa do plural: 

 

(60) Em segundo lugar, opiniões técnicas estão longe de ser infalíveis. O rol é praticamente 

infinito, como, para citar um exemplo pitoresco sobre o qual li em algum almanaque, a 

preocupação de cientistas europeus, quando foi inventada a locomotiva. Muitos deles sustentavam 

que o ser humano não resistiria a velocidades superiores a uns trinta quilômetros por hora. Mas 

digamos que isso é folclore e lembremos a inesgotável mudança de convicções médicas, sobre 

as quais nos dão notícias conflitantes todo dia. (Adeus, velho Chico) 

  

 Em contrapartida, o grupo referenciado pelo dêitico polissêmico �nós� que será 

analisado a seguir tem caráter de objeto das observações, pois que está ancorado em um outro 

ground específico. 
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3.2.2 Ground político 

 

�Sei que há quem não goste, mas brasileiros somos, brasileiros 

sempre seremos e brasileiros morreremos, na nossa esplendorosa 

mestiçagem que, para mim, aos olhos de Deus, é o mais belo 

testemunho do grande milagre da Criação, que não foi raça nenhuma, 

foi o homem e sua consciência.� 

Crônica �Viva o povo brasileiro�, de João Ubaldo Ribeiro 

 

A maior parte dos dados colhidos para esta pesquisa é de trechos que apresentam a 1a 

pessoa do plural carregando o sentido �brasileiros�. Ou seja, um sentido distinto daquele que 

se estabeleceria em um domínio de evento comunicativo, mas também próximo ao modelo 

prototípico de Marmaridou: é um outro exemplo de �nós� inclusivo.  

O exame das sentenças e grupos de sentenças mostrou algumas regularidades, 

principalmente com referência aos assuntos tratados por João Ubaldo em suas crônicas: 

 

(61) Trata-se de uma ação inserida no contexto maior da proteção aos animais, que agora o Brasil 

converte em programa fundamental do governo? É bem verdade que vivemos num país onde é 

�mais negócio� matar o fiscal do Ibama do que ir preso pelo assassinato do jacaré. (O Rinha Zero 

vai dar certo) 

 

(62) Imprevidente que sou, me excedi, gastei todo o espaço e não cheguei nem a roçar no oceano 

de felicidade em que vamos mergulhar, já a partir do próximo sábado. Quantos empregos foram 

criados? Perdi a conta. Quantos serão? Também já perdi. É, não vamos perder tempo45 com 

essas ninharias, vamos é aproveitar tudo isso que o governo já nos deu, abandonar a preguiça, 

fazer a nossa parte e deixá-lo em paz para cuidar da reeleição. (Sábado muda tudo) 

                                                
45 Neste caso, o sentido dialógico está adicionado ao político, pois se refere ao diálogo: �...me excedi, gastei o 
espaço e não cheguei nem a roçar (mencionar, citar) no oceano... não vamos perder tempo com essas ninharias 
(não percamos tempo em discutir essas coisas de pouca importância)�. 
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(63) Mas, da mesma forma que pelo menos alguns de vocês � espero eu, para não me sentir o 

único burro da nação �, não venho entendendo bem por que temos tantas razões de comemorar 

e esperar tudo de bom no futuro próximo. (Ao apagar das luzes) 

 

Percebe-se, através dos trechos acima, que o autor trata de problemas que existem 

atualmente e são conhecidos por todos no Brasil: impunidade criminal aos poderosos, 

desemprego e, inevitavelmente, desesperança causada pelo reconhecimento de todos esses 

infortúnios. 

Notada essa homogeneidade em relação aos assuntos tratados nesta coluna, o exame 

dos trechos recortados que apresentam a 1a pessoa do plural com sentido de �povo brasileiro� 

mostrou-nos que nos textos em que estão inseridos está implícito um MCI, que nomeamos 

MCI da crise brasileira atual: 

 

MCI da crise brasileira atual 

Falta de segurança / violência 

Impunidade criminal 

Corrupção 

Tráfico de drogas 

Incompetência governamental 

Impostos altos 

Desemprego 

Fome 

 

Fig. 14 

 

Os três exemplos abaixo confirmam o MCI identificado, pois evidenciam a existência 

de certos problemas brasileiros através de pressuposições que a escolha lingüística estabelece:  

 

(64) ...algumas cidades brasileiras vêm minorando de forma notável seus problemas de segurança 

e violência... (Circulação Zero) 
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(65) Mais um assalto na Lagoa, no Rio. Entre os assaltantes, um inspetor da Policia Civil. Mais um 

assalto na madrugada, em São Paulo. Entre os assaltantes, um delegado. (Nós somos mesmo é 

um bando de ladrões) 

 

(66) A semana começou com um petardo no coração do trafico de maconha, um tiro certeiro que, 

se não o golpeará de morte, seguramente reduzirá drasticamente suas proporções. � (Eles cuidam 

de nós) 

 

Em (64), o fato de cidades estarem �minorando� seus problemas de segurança e 

violência atesta que esses problemas existem; em (65), �mais� assaltos no Rio e em São Paulo 

também demonstra, através do quantificador, que assaltos acontecem; e em (66), falar sobre a 

�redução� do tráfico de maconha pressupõe a existência desta outra calamidade urbana. 

Outras evidências lingüístico-cognitivas também ajudam a estabelecer o MCI da crise 

brasileira atual, como alguns trechos em que o autor usa o recurso de ironia: 

 

(67) E matar gente é moleza, tanto assim que o método mais fácil de se livrar de um desafeto no 

Brasil é encher a cara e atropelá-lo. (O Rinha Zero vai dar certo) 

 

(68) Desde o dia em que ouvi a notícia sobre o deputado federal que apresentou, ou vai 

apresentar, projeto proibindo que se dêem nomes de gente a animais, não me batia com iniciativa 

de tamanha repercussão para a sociedade. (Eles cuidam de nós)  

 

Como podemos ver, as informações que os trechos acima dão, através de ironia, 

referem-se a impunidade criminal e à incompetência do governo, outros problemas que fazem 

parte desta crise política. 

Constatado o MCI, o grupo de expressões presente no contexto textual em análise, que 

são referentes a características negativas específicas do Brasil e estão freqüentemente 

presentes nos dados colhidos, funcionam como ativadores de MCI: 
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(69) Em seguida, viriam os planos, talvez no começo influenciados por questões relativamente 

menores. Torcidas de futebol numerosas certamente dariam um jeito para que não houvesse chuva 

em dias de jogos importantes e logo as outras exigiriam tratamento igual. Em breve, os fins de 

semana teriam que ser de bom tempo, pois imagino que é a preferência dos peladeiros e 

churrasqueiros do governo. E o negócio, como vocês podem muito bem imaginar até melhor que 

eu, que sou o autor da idéia original, ia gradualmente complicar-se, para, dentro de no máximo um 

ano denunciar-se a existência da caixa-preta das chuvas e de diversos casos de propinas e 

subornos para que chovesse ou não chovesse, em tais ou quais condições. E tudo transcorreria 

dentro da nossa normalidade, com a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito que 

não ia dar em nada e a imprensa sendo responsabilizada, como de hábito, por chuvas, borrascas, 

temporais, estiagens, ciclones e demais ocorrências no setor. (Adeus, velho Chico) 

 

No exemplo acima, �nossa normalidade� está ilustrada pela menção a planos de 

governo, propinas, subornos, CPIs, que funcionam, como nos dados anteriores, como 

informação lexical que aciona o MCI em questão. 

Observou-se também que muitos dos dados (ver anexo 2) contam com a presença de 

expressões de referência locativa � o Brasil, da nação, no Brasil, cidades brasileiras � além 

da ocorrência de expressões referentes a problemas característicos do Brasil (como apenas 

exposto, em que se fala de falta de empregos, preguiça, reeleição, etc). Vejamos: 

 

(70) Provavelmente, em termos técnicos, a operação estava correta, mas é assim que se costuma 

proceder, no Brasil? É assim que vemos tratados os criminosos de todos os tipos, inclusive os 

chamados de colarinho branco, que assolam a nossa vida? Não, claro que não é assim, estamos 

fartos de saber que não é assim. (O Rinha zero vai dar certo) 

 

(61) Trata-se de uma ação inserida no contexto maior da proteção aos animais, que agora o Brasil 

converte em programa fundamental do governo? É bem verdade que vivemos num país onde é 

�mais negócio� matar o fiscal do Ibama do que ir preso pelo assassinato do jacaré. (O Rinha zero 

vai dar certo) 



 

 

66 
 

 

A nosso ver, portanto, estes dois grupos de expressões � referência locativa e 

referência a problemas brasileiros � apontam para a existência do ground que intitulamos 

político.  

Observemos também os usos de �aqui� nos fragmentos a seguir: 

 

(71) Nem fome o povo tem mais, essa menina! Era tudo invenção de comunista, afinal. Essa turma 

é de lascar, vira e mexe a gente descobre alguma coisa inventada por ela, como esse negócio de 

que aqui tem gente passando fome. (Sábado muda tudo) 

 

(72) Enquanto isso, ele viaja e, uma vez na vida e outra na morte, reúne alguns ministros e 

anuncia que �cobrou providências�. Isso nunca foi administrar ou governar, nem aqui nem no seu 

invejado Gabão. (Então fica combinado assim) 

 

(73) Aí era só receber o envelope com as chapas (cédulas), enfiar na urna, tracejar a assinatura e 

lá estava o povão mostrando que quem manda aqui é ele, apanágio das democracias. (Mais uma 

festa da democracia) 

 

Os exemplos (71), (72) e (73) acima ilustram usos do termo �aqui� significando 

�Brasil�. Assim como no caso da 1a pessoa do plural, �aqui� é amparado por expressões 

lexicais que se referem ao MCI alimentador: no primeiro exemplo, fala-se de fome; no 

segundo, fala-se sobre incompetência governamental; o terceiro refere-se a corrupção 

eleitoral. Em todos os casos, portanto, o MCI da crise brasileira atual é fonte de conhecimento 

em background. 

Com relação à dêixis temporal, os seguintes usos de �hoje� mostram-se ancorados no 

ground político: 

(74) Já que ninguém estará mais na rua depois das onze, assaltos, homicídios e ilícitos diversos 

hoje favorecidos pelas altas horas em que muitos provocadoramente circulam, mudarão. 

(Circulação Zero) 
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(75) Hoje, claro, é diferente, hoje tem até gente que nunca conheceu tempos sem eleições, ou 

com eleições estapafurdiamente montadas. Hoje votamos em urnas eletrônicas, ninguém 

desgruda da televisão no horário eleitoral, o que está se vendo aí é algo completamente diferente. 

(Mais uma festa da democracia) 

 

(76) Guerreavam e quem ganhava costumava escravizar quem perdia. Isso já acontecia na África 

anterior à chegada européia e não podia ser diferente, pois a escravidão é uma iniqüidade antiga e 

tão sedimentada que até hoje não acabou. (Viva o povo brasileiro) 

 

 Nos trechos que contêm o dêitico �hoje�, o significado �atualmente� é claramente 

percebido devido ao contexto informacional e lingüístico: fala-se de práticas atuais � prática 

de ilícitos diversos; urnas eletrônicas e horários eleitorais; permanência da escravidão � que se 

opõem a práticas futuras ou passadas, marcadas nos dados pelos tempos verbais 

correspondentes. 

 Postulamos, desta forma, que um ground específico contém as referências dos 

significados, representadas pelas formas lingüísticas dêiticas �nós�, �aqui�, �hoje�, inferidos a 

partir dos trechos reproduzidos nesta seção. Abaixo apresentamos o esquema para o ground 

político: 

 

Nós � brasileiros            Fig. 15 

Aqui � Brasil 

Hoje � tempo presente, atual 

       

 

            aqui 

      t�   

      !hoje 

 

Neste domínio encontra-se o grupo �nós, povo brasileiro� que, pudemos concluir, tem 

papel de objeto das observações � enquanto a 1a pessoa do ground dialógico tem papel de 

       
 
!NÓS 
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sujeito das observações: nós, interlocutores (sujeitos das observações), falamos dos problemas 

que nós, brasileiros (objetos das observações), sofremos.  

 

3.2.3 Ground genérico 

 

O significado genérico da 1a pessoal do plural é usual para os nativos da língua 

portuguesa, ou seja, interpretamos o sentido impessoal ou genérico de �nós� assim como 

interpretamos os usos mais prototípicos. Observemos os trechos:  

 

(77) E com a agravante de que não fomos (anafórico: JUR + computador) feitos um para o outro: 

ele é sádico e eu não sou masoquista. Tentei discutir o relacionamento, mas, como sabemos, isso 

não dá certo, pois algumas incompatibilidades não podem mesmo ser superadas. (Internação, 

corrente ou aposentadoria) 

 

(78) Toinho é, que eu saiba, o autor da metáfora da catraca, alusão ao inevitável transcurso de 

todos nós desta para melhor. (Considerações Iatro-filosóficas) 

 

(79) Não sabemos com certeza o que os outros fazem. Podemos saber ou achar que sabemos 

muito, mas geralmente não sabemos nada. É até bem freqüente - e está aí a turma 

analisante/analisanda que não me deixa mentir � que nós mesmos não saibamos, ou não 

lembremos, o que fazemos ou fizemos. (Nós somos mesmo é um bando de ladrões) 

 

No caso genérico, os trechos encontrados contribuíram de modo a nos fazer identificar 

um domínio alimentado por um MCI consideravelmente mais complexo do que aqueles já 

mencionados (da comunicação escrita e da crise atual). Cada trecho acima trata de um assunto 

particular � relacionamentos amorosos, morte, e (falta de) conhecimento sobre o outro �, 

porém, todos contêm proposições que pressupõem a espécie humana (como seres sociais) 
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como sujeito, uma vez que são fundamentadas em idéias/conceitos difundidos na sociedade 

sobre o Homem: 

(a) Não dá certo discutir o relacionamento. 

(b) A morte é inevitável. 

(c) Ninguém sabe nada de ninguém; ninguém conhece o outro verdadeiramente. 

As idéias contidas nos trechos e descritas acima são proposições que podem fazer 

parte, cada uma, de um MCI específico, mas que convergem em um modelo mais complexo, 

formado de MCIs distintos, que Lakoff (1977, pág. 74-76) nomeou cluster model. A 

proposição (a) está inserida no modelo que temos sobre relacionamentos amorosos, ou sobre 

problemas em relacionamentos amorosos; a segunda idéia (b) diz respeito ao modelo que 

compartilhamos sobre morte: é inevitável, é sofrida, é indesejada, etc; e o terceiro conceito (c) 

refere-se a um possível MCI de relacionamentos humanos em geral; e, assim, identificamos 

todas as considerações aqui expostas como parte de um cluster model que compreende teorias 

e crenças sobre o Homem e sua vida.  

O exemplo a seguir foi extraído de Marmaridou (2000) e encaixa-se em uma das 

descrições que ela oferece (ver capítulo 2, seção 2.2.1), mas não é comentado pela autora: 

 

(40) We live without really knowing why46. 

 

Identificamos a 1a pessoa do plural deste exemplo como equivalente ao �nós� genérico 

encontrado em João Ubaldo. Mais uma vez, pressupõe-se �seres humanos� como sujeitos, pois 

trata-se novamente de uma sentença baseada em um conceito difundido sobre a espécie: 

questionamentos sobre a razão da vida.  

 De acordo com o estudo cognitivo de Marmaridou sobre dêixis, o �nós� genérico 

estaria em um nível baixo da escala de prototipicidade, pois é pouco dêitico: refere-se sempre 

                                                
46 Vivemos sem saber realmente por quê. 
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a uma postulação geral dada a um grupo maior do qual o falante faz parte. Mas o �nós� 

genérico, assim como o dialógico e o político, também tem valor inclusivo - inclui também 

terceiros ao grupo de interlocutor(es) - e é considerado um dêitico, ainda que marginal, 

porque trata da identificação do falante como parte de um grupo, colocando-os todos em um 

mesmo plano social.  

No que concerne às dêixis de lugar e tempo, este ground  pode ser considerado 

�incompleto�, pois não contém essas referências. O próprio significado da 1a pessoal do plural 

colabora para o estabelecimento de um ground �incompleto�: se �nós� significa �seres 

humanos� ou �todos e qualquer um�, o espaço e tempo em questão são de difícil descrição. A 

referência de espaço pode ser o mundo ou o universo, ou seja, um espaço em que todos os 

seres humanos estariam inseridos. O tempo, porém, é de difícil descrição: talvez compreenda 

passado, presente e futuro ou, por outro ponto de vista, seja inespecífico. 

Em suma, levando em conta os dados desta pesquisa, o �nós� genérico está ancorado 

em um ground �deiticamente incompleto47�, se o compararmos aos casos dialógico e político, 

e é alimentado por um MCI complexo que inclui considerações sobre todos os assuntos que 

dizem respeito aos representantes da espécie humana como um todo. Uma tentativa de 

explicação será detalhada na seção a seguir. 

 

3.3 A homogeneidade dos dados: a formação dos grounds 

 

Identificados os diferentes grounds em que os dêiticos �nós�, �aqui� e �hoje� estão 

ancorados - os quais desvendam a polissemia desses termos -, faz-se necessário entender o 

que está além do reconhecimento ou interpretação dos grounds, ou seja, o processo cognitivo 

de construção dos grounds � o que equivale a tentar descobrir qual é o processo de construção 

                                                
47 Porque não conta com o amparo de toda a estrutura do MCI da dêixis. 
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dos significados dêiticos. Até então, constatamos a existência de grounds, principalmente 

através de pistas lingüísticas que remetem a MCIs específicos. Ou seja, descobrimos que a 

polissemia de dêiticos se resolve porque um dêitico tem seu significado ancorado em um 

ground específico, evocado pelo discurso, através de informação lexical, por remeter a 

estruturas de conhecimento estocado em MCIs. Definida a questão sobre como um leitor 

produz/interpreta o significado de um dêitico a partir da menção desse, cabe, agora, responder 

às perguntas que permanecem: como um escritor/falante constrói o significado do dêitico no 

discurso? Como o leitor estabelece se está ou não incluído no grupo �nós�, e como entende 

qual é o grupo ao qual o falante está fazendo referência? De que maneira espaço e tempo 

estão ligados ao significado desse dêitico sócio-pessoal? 

 Enfim, nesta seção será detalhado o processo de construção dos grounds identificados 

e nomeados político, dialógico e genérico, através da procura pelas respostas às questões 

acima. 

 

3.3.1 Mescla dialógica  

 

Segundo Marmaridou (2000), a menção de um dêitico ativa um domínio estruturado 

pelo MCI da dêixis; em outras palavras, ao ler ou ouvir um dêitico, o interlocutor acessa a 

maneira como entendemos conceptualmente tal fenômeno, o que envolve as noções de 

falante, ouvinte, tempo e espaço. Abaixo vê-se o MCI dêitico em forma imagética e 

transformado em modelo proposicional: 

   Fig. 16 
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Para que um dêitico seja interpretado, é necessário que haja informação contextual; até 

que ocorra uma contribuição contextual, o significado dos dêiticos será aquele semântico-

cognitivo apenas: seus significados esquemáticos, que se aplicam a diversas situações de 

discurso. Em português, os significados usuais de �nós� equivalem àqueles que Marmaridou 

enumera para a língua inglesa (ver seção 2.2.1). Esses significados são os default, ou seja, 

aqueles que esperamos que o termo tenha. Mas antes mesmo de definir quais são os 

significados possíveis de um termo dêitico em determinada língua, deve-se levar em conta o 

que é comum a todos eles. Segundo Nunberg (1993), é o componente dêitico desses termos 

que identificamos primeiramente para, depois, passarmos à interpretação pragmática, que 

dependerá do contexto de produção do discurso. A análise que propomos tratará do processo 

como um todo e, portanto, abarcará tanto a produção conceptual que diz respeito ao �tipo� 

dêitico, como à interpretação do termo dentro do discurso em questão.    

Em se tratando de um texto escrito, não há contexto físico comum acessível ao leitor e 

ao escritor; por isso, o significado dos dêiticos já não é o prototípico �por excelência�. Mas, se 

o escritor faz uso de dêiticos, também �tem o papel� de proporcionar domínios contextuais 

através do discurso para que esses dêiticos sejam interpretados. É nesse momento que se torna 

imprescindível falar sobre a formação conceptual dos grounds.  

Tomemos o ground dialógico como ponto de partida. A menção do pronome �nós� 

ativa o entendimento dêitico que temos dele: destaca o falante em meio a um grupo em que 

ele e o ouvinte estão incluídos; e o acesso a uma parte do que constitui o quadro semântico 

dêitico (a informação de pessoa) ativa o todo: o MCI dêitico (figura 16 acima) fica, portanto, 

disponível. No que concerne à interpretação dessa ocorrência do termo, informação lexical 

ativa conhecimento sobre o que é e do que se trata a comunicação escrita � conhecimento 

estocado organizado em forma de MCI. Comparemos os dois MCIs: 
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      Fig. 17 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois MCIs contêm informação de pessoas, de lugar e de tempo - além de outras 

informações ligadas a frames e conhecimento em background, as quais contribuem com toda 

a riqueza lexical que funcionou como pista lingüística na identificação do ground dialógico 

(ver nota 43, pág. 58). Dessa forma, fica evidente que uma analogia entre os dois domínios 

pode ocorrer e ser organizada em um esquema genérico � presente nas mesclagens 

conceptuais, como vimos. Assim, contrapartes dos MCIs sofrem projeção inter-domínios e 

entre elas identifica-se uma estrutura abstrata compartilhada, como mostra a figura 18 abaixo:  

          

 

 

 

 

         esquema genérico  

 

 

     

 

 

Input 1    Fig. 18    Input 2 

MCI da comunicação escrita 

Escritor 

Leitor (es) 

Espaço textual 

Dia/momento da redação 

Dia/momento da leitura  

Intenção de comunicação, ou acordo/ 

convencimento, ou lembrança, etc... 

Objetivo: informação, opinião, crítica, 

lembrança, registro, denúncia... 

MCI da dêixis 

Falante 

Ouvinte 

Cenário comunicativo 

Momento da comunicação 

Ato de apontar 

 

falante  ! 
 
ouvinte   ! 
 
cenário comunicativo ! 
 
momento da 
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   ! escritor 
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    ! espaço textual 

        ! dia da redação 

         ! dia da leitura 
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        pessoas
            ! 
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Nesse caso, o esquema genérico comporta as noções de pessoas, espaço e tempo, o que 

equivale aos elementos dos inputs 1 e 2 que foram projetados como contrapartes. Por 

tratarem-se de dois domínios conceptuais (MCIs) que têm elementos �de natureza comum�, 

argumentamos que há, para a formação do ground dialógico, uma mesclagem entre esses dois 

domínios estáveis: 

 

 

     

 

 

Input 1        Input 2 

 

 

 

 

           GROUND DIALÓGICO 

 

 

         Fig. 19 

A figura acima representa o que constitui aquilo que denominamos, neste trabalho, 

ground dialógico: como houve uma analogia possível entre os elementos dos inputs, esses 

elementos foram projetados como contrapartes, permitindo o estabelecimento da mescla e de 

sua estrutura emergente. Assim, �nós� é composto do sentido prototípico do termo, que 

destaca falante e ouvinte no input 1, adicionado da informação pessoal (escritor e leitor) dada 

pelo MCI da comunicação escrita; o recorte temporal indicado por �aqui� também ganha 

significado do input 2, que contém informação de localização textual (coluna); e o recorte de 

     ! nós 
 
 
       ! aqui             

        ! hoje 

 

 falante  ! 
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momento da 
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  ! escritor

   ! leitores 
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          ! dia da redação 

     ! dia da leitura 

   ! objetivo, intenção... 
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tempo que o termo �hoje� destaca é interpretado por uma das possíveis descrições de tempo 

que o MCI fornece: o dia da escrita.  

A estrutura emergente da mescla é, portanto, equivalente ao que havíamos reconhecido 

como ground dialógico. Seus elementos são formados por contribuição referente a 

informações de pessoas, espaço e tempo do MCI da comunicação escrita � e, além disso, por 

conhecimento em background e frames que ele doa, o que estrutura a mescla e deixa 

disponíveis para uso expressões convencionais de seu universo (informação lexical) �, e por 

toda a estrutura semântica da dêixis.  

A questão da �inclusividade� � característica da ocorrência dialógica do termo �nós�, 

assim como das outras também identificadas � é sugerida por pista lingüística: o uso da 

primeira pessoa do plural em modo imperativo coloca falante e interlocutor(es) 

automaticamente como parte de um mesmo grupo. Assim, a inclusividade vem do input 1 

(sentido default do termo) e é reforçada pelo input 2. 

 

3.3.2 Mescla política 

 

Em relação ao ground político, em que �nós� é interpretado como �povo brasileiro�, 

�aqui� significa �Brasil�, e �hoje� carrega sentido de �atualidade�, voltemos as atenções aos 

MCIs em jogo. O MCI dêitico é novamente acionado pela menção dos termos dêiticos, e 

expressões locativas e outras informações lexicais ativam o MCI da crise brasileira atual. 

Como o MCI em questão trata de problemas que existem no Brasil, inclui também a 

pressuposição de que alguém sofre tais problemas, assim como existe alguém que os 

ocasiona. Essa característica do MCI permite que encontremos uma analogia também entre 

esses dois domínios estáveis e, assim, igualmente ao processo de construção do ground 

dialógico descrito na seção anterior, há a formação de um esquema genérico: 
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Fig. 20         
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Input 1        Input 2 

     

 Dadas as contrapartes e a analogia genérica, ocorre o processo de mesclagem, ficando 

estabelecida a mescla e sua estrutura emergente � o ground político:  
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Fig. 21 
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A primeira pessoa do plural é, como mostra a figura 21 acima, composta da mescla 

entre o caráter inclusivo da 1a pessoa do plural (do input 1) e aqueles que participam do MCI 

da crise brasileira atual: os cidadãos brasileiros. �Aqui� ganha sentido pelo recorte de espaço 

de que trata o input 2 (�Brasil�), e �hoje� tem seu recorte de tempo interpretado como 

�atualmente�, que vem implícito no MCI 2 � vê-se, nas crônicas, que a menção a problemas 

antigos é evidenciada pelo tempo verbal pretérito ou por referência explícita a datas passadas.  

Assim como em todo processo de mesclagem conceptual, a mescla herda informação 

sócio-cultural, que é organizada em frames e lexicalmente: expressões convencionais de seu 

universo são as ferramentas usadas pelo interlocutor - e pelo analista - para identificar o 

ground político. 

A questão da inclusividade se reforça, nesse caso, pelo reconhecimento por parte dos 

leitores como pertencentes ao grupo que se estabelece na mescla. Certamente não se 

reconhecerão como parte do grupo �cidadãos brasileiros�, referenciado pelo dêitico �nós�, 

eventuais leitores estrangeiros. 

 

3.3.3 Mescla genérica  

 

No caso da 1° pessoa do plural que carrega sentido inclusivo genérico, foi identificado 

um ground cuja informação de pessoa ganha contribuição de um cluster model, mas não foi 

encontrado pareamento espaço-temporal explícito referenciado pelos termos �aqui� e �hoje�. 

Apesar dessa diferença em relação aos grounds dialógico e político, o processo de construção 

do ground em que o �nós� genérico vem ancorado desenvolve-se, inevitavelmente, da mesma 

maneira: a menção da 1° pessoa do plural ativa o sentido dêitico desse termo, e o MCI da 

dêixis. Em decorrência disso, conclui-se que a diferenciação na concepção do ground desse 
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uso do �nós� estaria no modo como ocorre a contribuição lingüístico-contextual do MCI 

complexo que é projetado ou mesclado ao MCI da dêixis. Vejamos um dos trechos:  

 

(78) Toinho é, que eu saiba, o autor da metáfora da catraca, alusão ao inevitável transcurso de 

todos nós desta para melhor. (Considerações Iatro-filosóficas) 

 

Na sentença acima, a menção do dêitico ativa o MCI de que faz parte; a informação 

frasal, metafórica, fala de morte, que é um dos �assuntos� do cluster model sobre o Homem e 

sua vida. Contudo, ao contrário do que ocorre com os MCIs que são input 2 dos grounds 

dialógico e político, informações de espaço ou tempo desse input são menos precisas, ou 

indefiníveis. O confronto entre os MCIs dêitico e da vida humana mostra que há contrapartes 

pessoais, e possíveis contrapartes temporais e mesmo espaciais entre eles � apesar de não 

haver referência de um recorte de tempo descrito, e da referência de lugar ser restrita pela 

impossibilidade de ser outra qualquer (não há informação sobre vida humana além do planeta 

Terra). Assim, o processo inicia-se pelo estabelecimento de um esquema genérico. Vejamos a 

figura 22 abaixo: 

Fig. 22 
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Dada a estrutura genérica, ocorre o processo de mesclagem, o qual projeta na mescla o 

dêitico �nós� e seu caráter inclusivo (input 1) e as pessoas contidas no MCI cluster: seres 

humanos. Como a referência pessoal desse MCI engloba todos os seres humanos, dá-se a 

significação genérica do termo dêitico. Vejamos: 

Fig. 23 

 

 

 

 

 

 

 

                 GROUND GENÉRICO 

 

 

 

A informação de espaço também é herdada do input 2, o que permite usos lingüísticos 

como em �Aqui se faz, aqui se paga�. A referência de �aqui�, nesse caso, opõe-se a um espaço 

não-Terreno, em que estariam aqueles que não mais têm vida. Isso leva à constatação de que o 

input 2 comporta a informação de espaço Terreno, onde se vive e morre.  

Já a informação de tempo do input 2 parece não ter correspondente dêitico simples � 

embora possa ser sinalizado pela expressão �nesta vida�, por exemplo. Devido a essa 

observação, argumentamos que o significado �todos e qualquer um�, que fica implícito pelo 

dêitico �nós�, e a interpretação �espaço Terreno� do dêitico �aqui� � ambas informações 

genéricas � se dá também porque a estrutura emergente não tem informação de tempo dada 

pelo discurso. Além, evidentemente, da natureza do MCI, que é amplamente complexo e 
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contribui para o grau genérico das referências dêiticas em questão. Assim, postulamos que 

sem estar situado em um domínio que inclua pessoas, espaço e tempo específicos � ou seja, 

um domínio completamente estruturado pelo MCI da dêixis �, a 1a pessoa do plural tem 

referência genérica, assim como o dêitico espacial �aqui�. Isso casa com a descrição de 

Marmaridou sobre o �we� genérico, assim como com o que diz Rubba sobre o �you� 

impessoal: são casos em que o MCI dêitico não é inteiramente projetado em um domínio, o 

que os torna exemplos distantes do protótipo da categoria. Vejamos um exemplo de 1° pessoa 

inclusiva genérica48: 

 

(78) E com a agravante de que não fomos (anafórico: JUR + computador) feitos um para o outro: ele 

é sádico e eu não sou masoquista. Tentei discutir o relacionamento, mas, como sabemos, isso não 

dá certo, pois algumas incompatibilidades não podem mesmo ser superadas. (Internação, corrente 

ou aposentadoria) 

 

O trecho acima remete a uma parte do cluster model sobre a vida humana que se refere 

a relacionamentos amorosos, em que se localiza a crença compartilhada - não só por casais - 

de que nunca dá certo discuti-los: se o conhecimento é compartilhado, todos sabem; se todos 

sabem, todos sabemos. A mesclagem ocorre, neste caso, da mesma forma: entre o MCI da 

dêixis (input 1) e o cluster model em que são sujeitos todos os Homens. 

 

Observemos, a seguir, todo o processo de mesclagem conceptual: 

 

 

 

 

                                                
48 O exemplo extraído de Marmaridou (2000) e comentado na seção 3.2.3 (We live without really knowing why) é 
mais um caso de mescla genérica. 
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                                                                                      Fig. 25 

 

O que apresentamos nesta seção é a tentativa de uma explicação unificada para o 

processo de construção do significado de dêiticos no discurso. Resumidamente, o que 

consideramos como explicação unificada pode ser colocado em poucas linhas, caracterizando 

um processo: a) dêitico aciona MCI da dêixis; b) informação lexical variada aciona MCI 

específico; c) analogia origina esquema genérico; d) ocorre o processo de mesclagem 

conceptual; d) fica estabelecido um ground-mescla, formado por estrutura que contém todos 
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ou alguns dos elementos dos espaços de input � caracterizando usos mais ou menos 

prototípicos dos termos, respectivamente. 

 

3.4 Outras ocorrências 

  

 Nesta última seção, comentaremos algumas ocorrências pouco freqüentes nos dados, 

mas que chamaram a atenção e merecem ser mencionadas por configurarem processo mental 

idêntico àquele que descrevemos detalhadamente neste trabalho. 

 

3.4.1 Outros �nós� nos dados 

  

 Além dos significados dêiticos da 1a pessoa que estão ancorados nos grounds 

dialógico, político e genérico, outras ocorrências do termo �nós� foram encontradas nos dados. 

São casos em que a interpretação se dá pela construção de um espaço mental no discurso � 

assim como nos outros casos �, mas que apresentam significados diversos. Vejamos os 

trechos: 

 

(81) Não sou desrespeitoso, pelo contrário, sou enquadrado ao extremo � trauma de juventude, 

desde um pai não muito dado a gracinhas ao colégio onde estudei, onde até nos ensinavam a 

nunca dizer �hein?� ao nos falarem, mas �como?� ou �sim?�, pois �hein� era considerado grossura. 

(Que tal uma tolerância zero para nós?) 

 

 No primeiro trecho, interpretamos as ocorrências de 1a pessoa do plural como 

referência aos �alunos do colégio�. Tal descrição só é possível porque a interpretamos dentro 

de um espaço específico, diferente dos grounds vistos até agora, que foi aberto pelo pretérito 

perfeito do verbo �estudar� � que funciona como construtor de espaço mental: o tempo verbal 

da expressão �colégio onde estudei� abre um espaço com informação de lugar. Dado o tempo 
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e o espaço, entende-se quem são as pessoas nele presentes � os alunos. O que ocorre aqui é a 

referência de tempo e espaço, ou seja, de (um ou mais) elementos de um ground funcionando 

como contextualizadores para a interpretação de um outro elemento, por sua vez referenciado 

através de um dêitico (no caso, a referência de �nós�). Vejamos um outro caso que apresenta o 

mesmo processo: 

 

(82) Em outras épocas, já fui até tido como subversivo e houve tempo em que eu quis ser, mas 

não andei pensando em luta armada nem em mandar ninguém para o paredão, depois de 

salvarmos a pátria (não salvaríamos nada, boto até as mãos para o céu porque não chegamos 

lá). (Que tal uma tolerância zero para nós?) 

 

 Neste caso, a abertura do espaço mental também é feita através de uma expressão de 

tempo: �em outras épocas�. Nesse espaço, João Ubaldo pertence a um grupo específico, 

descrito como o grupo daqueles que queriam �salvar a pátria�. É, portanto, um outro caso em 

que um item espacial contribui dando significação à(s) pessoa(s) que o acompanha(m). 

 A análise dos trechos acima sugere que não só a descrição de tempo dê significação às 

pessoas e lugar do domínio referido, mas que o processo inverso também ocorra: a descrição 

das pessoas (ou do espaço) de um ground pode ajudar na interpretação de um dêitico que 

represente a referência temporal (e/ou espacial) desse ground. O procedimento de significação 

dos dêiticos é, portanto, o mesmo: informações lexicais levam a um MCI ou frame, o qual 

será responsável pela interpretação dos dêiticos. 

 

3.4.2 Mesclagem de mesclagem 

  

 Além da mesclagem entre MCIs que descrevemos na seção 3.3, a qual identificamos 

como responsável pela interpretação de dêiticos não-prototípicos, verificamos trechos em que 
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a interpretação do pronome �nós� apresentava dificuldade ou dúvida. Consideramos que 

também nesses casos ocorra o processo de mesclagem conceptual. Consideremos o seguinte 

trecho: 

 

(83) Pelo menos no dia e na hora em que escrevo, faz um lindo dia outonal, como espero que 

também neste domingo. Os ares parecem puros, o céu está azul e límpido e a orla da Baía de 

Guanabara, que fica aqui tão pertinho de onde eu moro, lá permanece em sua formosura 

esplendorosa e irrespondível. Devemos, portanto, estar felizes. Claro, a bela leitora (não é 

machismo ou discriminação, são hábitos de antanho, pois diz a lei que sou do tempo dos 

afonsinhos) e o inteligente leitor (idem) podem ser agnósticos ou ateus, mas também podem fingir 

por um momento que não são e pensar como de fato o Senhor Bom Deus caprichou ao nos 

dadivar a nossa terra � e não somente o Rio, é claro, mas tão grande parte de toda ela. (Alegria, 

alegria) 

 

No início do trecho, João Ubaldo descreve o tempo do dia em que escreve, remete-se 

ao dia em que sua coluna será publicada, e contextualiza localmente, no Rio de Janeiro, o 

grupo que �deve estar feliz� (pela menção à Baía de Guanabara). Sugerimos que o autor esteja 

fazendo referência a dois ground distintos: o ground dialógico, que contém a informação do 

dia da escrita e daqueles que são os interlocutores do autor (�inteligente leitor, bela leitora�); e 

um ground cujas entidades são os habitantes do Rio49, a cidade do Rio de Janeiro e o dia da 

escrita do texto. A ocorrência �devemos� no trecho tem, dessa forma, sua interpretação dada 

pela mesclagem que envolve mesclagem anterior: 

 

 

 

 

 
                                                
49 Dados pela descrição espacial, através do mesmo procedimento descrito e exemplificado na sub-seção 3.4.1. 
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Fig. 26 

 

 Na continuação do trecho, há mais duas ocorrências da 1a pessoa do plural � nos, 

nossa � que parecem incluir um sentido ainda mais abrangente, uma vez que o autor 

menciona uma referência de espaço (�...Deus caprichou ao nos dadivar a nossa terra � e não 

somente o Rio...�) que remete ao ground político, fazendo o leitor evocar tal ground e, 

conseqüentemente, suas entidades. Dessa forma, argumentamos que ocorra outro processo de 

mesclagem, desta vez pela projeção entre o ground político e a mescla sugerida acima, 

construída mais cedo no discurso.  
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     leitores 

    
 ! dia da redação 
 
     ! RJ 
 
         ! habitantes do Rio 

!
hoje  

 
! 

aqui  
 
! 

nós
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             input 1: ground político                 input 2: ground-mescla 1 

 

 

 

 

 

      ground-mescla 2 

   

               Fig. 27 

 

 O processo que a figura 27 acima ilustra evidencia a 1a pessoa interpretada pelo grupo 

que inclui os interlocutores da situação comunicativa, os habitantes do Rio, e os cidadãos 

brasileiros � ou seja, através de mesclagem entre grounds construídos no discurso e com base 

em conhecimento compartilhado. 

 

 

 

 

 

 

 
 tempo atual ! 
 
       Brasil ! 
 
   cidadãos brasileiros ! 

          
 

 
! 

nós 

 
!  dia da escrita 

 
         !   RJ  

 
 !  habitantes do RJ +  
       escritor + leitores 
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CONCLUSÃO 

 

A intensa observação dos dados colhidos para este trabalho levou à conclusão de que a 

interpretação da polissemia dos dêiticos depende de um processo de mesclagem entre 

domínios conceptuais. Tais domínios podem ser estáveis, como um MCI ou frame, ou 

dinâmicos � os espaços mentais � os quais são sempre estruturados por um domínio estável 

.Para que ocorra mesclagem, o domínio que será o input 2 do processo deverá conter 

informações de pessoas, lugar e tempo; pois que são essas as informações que serão 

projetadas como contrapartes das informações default do MCI dêitico � etapa da qual depende 

todo o processo.  

O processo de interpretação de um dêitico inicia-se pelo entendimento padrão que 

temos dele: nós refere-se a um grupo do qual o falante faz parte; a referência de aqui é um 

lugar, e a de hoje é um recorte de tempo. O espaço físico onde ocorre a interação seria 

suficiente para a interpretação dos termos � e é ele que dá os protótipos da dêixis; mas o 

significado desses termos, quando a comunicação entre interlocutores não se dá em um 

mesmo espaço físico, é apenas ponto de partida para sua significação pragmática. Assim, 

temos alguns fatos: 1. o ponto de partida do fenômeno da dêixis: a interação entre duas 

entidades dentro de um espaço e tempo e, conseqüentemente, os significados prototípicos dos 

termos; 2. os usos mais comuns dos termos em uma língua: em português, hoje, por exemplo, 

refere-se ao dia da produção oral/escrita; 3. as assimetrias (os �tipos� dêiticos) que surgem 

dos protótipos acabam possibilitando novos significados: aqui pode ser um termo que 

determina �lugar� que inclui o falante, não se restringindo ao lugar de produção lingüística; 

hoje pode referenciar um período de tempo maior do que um dia; e nós refere-se a um grupo 

do qual até mesmo o falante pode estar ausente50. 

                                                
50 Caso pseudo-inclusivo: ver seção 2.2.1. 
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No âmbito da Lingüística Cognitiva, todas as significações citadas são importantes e, 

em relação ao que propomos neste trabalho, todas têm seu lugar. A menção dos dêiticos nós, 

aqui e hoje traz ao ouvinte/leitor a idéia de que haverá, no discurso, referência a pessoas, 

espaço e tempo � dados os usos mais comuns da língua. A idéia de pessoas, lugar e tempo 

leva aos significados-modelos dos termos utilizados, ou seja, aos exemplos prototípicos (ou 

ao MCI dêitico). Nos usos menos prototípicos, ao MCI dêitico deverá fazer correspondência 

outro MCI que contenha informações desse gênero, como vimos. Assim, da projeção entre os 

MCIs ao estabelecimento da mescla, dá-se  interpretação das ocorrências dêiticas.  

Desta forma, além de esclarecer como interpretamos os dêiticos de um discurso 

particular � como nos grounds político e dialógico, ou nos casos citado na seção 3.4 �, o 

processo de mesclagem pode esclarecer a polissemia dos dêiticos de uma língua (como a 

distinção entre a 1ª pessoa do plural inclusiva X genérica). A interpretação tem início a partir 

de uma conceptualização dêitica default, a qual será aliada a mais conhecimento 

compartilhado � sempre organizado em MCIs � para que se chegue à significação 

propriamente dita.  

 Embora este trabalho tenha enfocado a interpretação dos dêiticos em textos escritos no 

português brasileiro, acreditamos que a análise proposta possa ser estendida a outros tipos de 

dados, tanto em português como em outras línguas. 

 Tendo em vista que a literatura tem apontado problemas analíticos decorrentes de usos 

prototípicos e não-prototípicos de termos dêiticos em varias línguas (Levinson, 1983), é de se 

esperar que o tratamento do fenômeno a partir das ferramentas teóricas da Lingüística 

Cognitiva e, mais especificamente, do processo de mesclagem conceptual, contribua para 

análises futuras que busquem uma explicação unificada para tratar dos aspectos polissêmicos 

envolvidos no fenômeno da dêixis. 
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ANEXO 1* 

* Listas de exemplos coletados e não comentados no corpo da dissertação. 

 

GROUND DIALÓGICO - �NÓS� 

Ainda mais que a coisa está para festejar mesmo. Já dá 
para deixar o sujeito zonzo, ver como o Brasil entrou de 
repente numa boa, estava tudo errado antes. O presidente, 
que, por sinal, estréia o avião creio que logo no começo do 
ano � eta sensação, a pessoa deve precisar fazer força 
para não dar uns pulinhos, deve ser um barato mesmo, 
vamos reconhecer, qualquer um ia curtir e já pensaram no 
serviço de bordo? 

SÁBADO MUDA TUDO

Mas não fica bem lembrar guilhotinamentos assim num 
domingo de fim do ano, não é uma conversa apropriada ao 
clima festivo que devemos manter.  
 

 

Em segundo lugar, opiniões técnicas estão longe de ser 
infalíveis. O rol é praticamente infinito, como, para citar um 
exemplo pitoresco sobre o qual li em algum almanaque, a 
preocupação de cientistas europeus, quando foi inventada 
a locomotiva. Muitos deles sustentavam que o ser humano 
não resistiria a velocidades superiores a uns trinta 
quilômetros por hora. Mas digamos que isso é folclore e 
lembremos a inesgotável mudança de convicções médicas, 
sobre as quais nos dão notícias conflitantes todo dia. 
Lembro um caso somente, que não é o do ovo, o da 
margarina, o do Vioxx, o do mertiolate antigo e mais 
centenas de outros. 

ADEUS VELHO CHICO

 
 

 �AQUI� 

Peço desculpas pela repetição de algo que já escrevi aqui 
diversas vezes, mas acho necessário, porque persiste 
minha impressão de que o povo brasileiro esquece uma 
verdade importante. 

VOCÊS AÍ 

Não se pode dizer isso, a não ser no boteco, mas eu arrisco 
a reproduzir aqui. 

QUE TAL UMA 
TOLERÂNCIA ZERO 
PARA NÓS? 

Aliás, excetuada a turma dos sessentinha em diante, no 
mínimo cinqüentinha e tantos, ninguém faz idéia de quem 
foi Pittigrilli. Era um escritor meio peralta, geralmente 
publicado aqui em volumes com sobrecapas coloridas e 
sugestivas... 

SÓ LIVRO A CARA 
DESSAS DUAS 

 

�HOJE� 
 
�Pelo menos no dia e na hora em que escrevo, faz um lindo dia outonal, como espero que 

também neste domingo.� 
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Em relação a começos de ano, age-se como em relação aos 
defuntos. Por costume, não se fala mal do pranteado, assim 
como, para não soar catartídeo (urubu é um catartídeo; 
empreguei a palavra porque hoje estou caprichando em 
meus deveres filológico-literários e não só nunca mais 
contribuí para a forma física dos leitores, obrigando-os a 
levantar um dicionário no domingo, como nunca mais 
ninguém escreveu para o jornal, pelo menos que eu saiba, 
pedindo para me dispensarem pelo uso descomedido de 
palavras incomuns), não se fala mal do ano iniciante. 
 

AO APAGAR DAS 
LUZES 

Havia até escolhido um assunto para ocupar este espaço que 
hoje envergonhadamente avacalho, mas não consigo abordá-
lo, porque, refletindo melhor (sic), devo estar também em 
surto e não tenho condição de falar sobre coisa nenhuma que 
não minha patética situação. 

INTERNAÇÃO, 
CORRENTE OU 
APOSENTADORIA 

Hoje eu não ia falar do governo. Tem gente, acho que a 
maioria, que não acredita, mas a verdade é que não gosto de 
ficar falando mal do governo, como, aliás, já disse em outras 
ocasiões. 

QUE ELITES, CARA 
PÁLIDA? 

Está certo, é uma besteira que só tinha alguma graça na 
época, mas hoje me serve de arrimo para o que pretendo 
dizer. 

SÓ LIVRO A CARA 
DESSAS DUAS 

 
 
 

ANEXO 2* 

* Listas de exemplos coletados e não comentados no corpo da dissertação. 

 

GROUND POLÍTICO - �NÓS� 
�Além disso, sempre me manifesto contra a mania � que parece quê estamos perdendo 

um pouco nos últimos tempos, mas pode ser somente impressão � de nos referirmos a 

nós próprios na terceira pessoa: �os brasileiros� isso e aquilo, �o brasileiro� isso e aquilo. 

É como se não tivéssemos nada a ver com as barbaridades que acostumamos denunciar 

ou ridicularizar. Trata-se de um povo do qual não fazemos parte.� 

Têm aparecido nos jornais, com certa freqüência, excelentes 
notícias sobre como algumas cidades brasileiras vêm 
minorando de forma notável seus problemas de segurança e 
violência, através de medidas singelas e de fácil execução. 
Tão marcante parece o êxito dessas providências que 
possivelmente serão propostas para outras cidades. Ou 
impostas, o que se pratica muito aqui, pois que vivemos 
numa ditadura, apenas do tipo �com direito a chiar� � se 
bem que estejam querendo tirá-lo, mas acho que vão deixá-
lo de enfeite, aqui e ali, até porque cai sempre bem para 
mostrar às visitas e nas inspeções e classificações a que 
estão sempre nos submetendo. 

CIRCULAÇÃO ZERO 

Incrível que solução tão óbvia tenha escapado até agora, por 
exemplo, às autoridades de cidades como o Rio e São Paulo. 
Uma das razões, infelizmente, haverá de ter sido a ganância 
de donos de restaurantes e casas de diversão, que se 
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recusam a ver diminuídos seus lucros astronômicos, mesmo 
em benefício da coletividade. �É a noite que reclama�, 
alegam deleteriamente. Que noite? E a alegria de ficar em 
casa, assistindo à tevê de alto nível que nos é oferecida, na 
paz do convívio familiar com a mulher, dois netos, o filho 
mais novo adultescente, o mais velho desempregado, a mais 
nova descasada e o namorado dela, embora forçando um 
pouco o espaço do apartamento de dois quartos? 
Os cidadãos cujas carteiras de identidade tiverem números 
pares poderão sair nas noites de segunda, quarta e sexta, 
com alternâncias nos fins de semana. Ou algo assim, somos 
muito bons na organização desse tipo de coisa,... 

 

É o que o gênio brasileiro acaba de conseguir, ajudado pela 
sorte que sempre tivemos como povo. Reviramos 
brilhantemente o equacionamento de um grave problema e 
assim o solucionamos para sempre. 

 

Pelo bem de todos os brasileiros, aliás, Deus é grande e uma 
hora dessas há de nos acudir. 

 

O que quis foi chamar a atenção para a singularidade dessa 
estranha operação. Como disse antes, pode estar certíssima, 
admito até que provavelmente me alinharia com os que 
acham que devia ser sempre assim, mas não é normal entre 
nós, isso a gente sabe, teve toda a cara de uma ação 
especial, casuística. Ou seja, claro que há alguma coisa que 
não sabemos, nessa história toda. Boatos e versões hão de 
estar correndo soltos em rodas de conversa pelo Brasil afora.

 

Embora, a julgar pelo pessoal que me fala na rua, venham 
gostando de minha recente postura meio sem paciência com 
o que continuamos a enfrentar. Mas como reclamar, agora 
que parece que já não vamos enfrentar os ventos siberianos 
das últimas semanas e o fulgurante astro-rei já faz espargir 
seus raios dourados sobre nossas cabeças tropicais? E, 
principalmente, como nos queixar do que lá for, se estamos 
começando a viver, com as campanhas eleitorais em 
andamento e as eleições chegando, mais uma festa da 
democracia? 

MAIS UMA FESTA DA 
DEMOCRACIA 

Sim, a democracia, como ela sempre funcionou bem entre 
nós! 

 

A democracia tem suas distorções e receio que, por esse 
Brasil afora, a História registre desvios e mais desvios de 
caminhões de eleitores.  
Hoje, claro, é diferente, hoje tem até gente que nunca 
conheceu tempos sem eleições, ou com eleições 
estapafurdiamente montadas. Hoje votamos em urnas 
eletrônicas, ninguém desgruda da televisão no horário 
eleitoral, o que está se vendo aí é algo completamente 
diferente. O eleitor é consciente, bem informado. E acabou, 
por exemplo, a troca de favores, dinheiro ou empregos por 
votos, como qualquer um que acompanha o noticiário pode 
ver. É a festa, é a festa da democracia. O que interessa é 
que, como naquele tempo, quem continua mandando somos 
nós, o povo. 

 

Pois é, eu ia escrever �ao acender das luzes�, para referir-
me, metaforicamente, como está na moda, ao principiar do 
novo ano, o realentar-se de esperanças, o alcançar do 
horizonte róseo que nos pintam, o singrar no mar de 
almirante que nos aguarda e, melhor ainda, o voar de avião 
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novo no céu de brigadeiro que o sol da Pátria alumia. 
(?) Emboramente, como se diz na minha terra, uma voz ou 
outra, aqui e ali, tenha dito que, pode, sim, haver mais 
apagões, vamos fingir que não tomamos conhecimento, não 
vai ter mais apagão nenhum, foi uma infelicidade 
momentânea. 

 

O fato é que, assim ou assado, estamos progredindo e não 
precisou que o ano andasse muito para que isso ficasse 
demonstrado. Claro, quem pensa que, no famoso Primeiro 
Mundo, não há senão felicidade é um bobalhão, que não 
conhece a vida. O Primeiro Mundo não é só o Disney World, 
mas tem problemas também. E, se queremos chegar lá, 
como sempre estamos para chegar segunda-feira próxima, 
temos que pegar o que de ruim vem junto com o bom. Bem 
verdade que haverá os rabugentos que resmungarão que só 
tem pintado o ruim, esquecendo os celulares, o Halloween e 
os tênis fantásticos que qualquer um pode roubar com a 
maior facilidade.  
Vem pintando muita coisa boa e, nas horas de dificuldade, 
como a recente calamidade em Criciúma, temos que, 
enquanto mostramos solidariedade efetiva, procurar o lado 
bom. No Brasil sempre apareceram redemoinhos, na maior 
parte minúsculos, folhas secas rodopiando em nuvens de 
poeira, ocasiões em que uma boa peneira de cruzeta, como 
ensinava Monteiro Lobato, pegava um saci-pererê. Agora os 
redemoinhos aumentaram e estamos recebendo um upgrade, 
chato temporariamente para os catarinenses, mas um passo 
importante em direção ao Primeiro Mundo: não são mais 
redemoinhos, são tornados. 

 

Nós somos, isso sim, um país de comilões balofos. É doença, 
urge que façamos alguma coisa, não podemos continuar 
enfrentando riscos e passando vergonha. 

SÁBADO MUDA TUDO
(Metáfora 
povo/nação) 

E a solução é bem brasileira � esses brasileiros são muito 
criativos. A solução é incluir o prejuízo nos custos da 
empresa. 
Ou seja, quem paga o roubo somos nós mesmos e, portanto, 
eu tinha razão. Pelo menos de nós mesmos somos todos 
ladrões, não há um só que escape. 

NÓS SOMOS MESMO 
É UM BANDO DE 
LADRÕES 
 

... o dinheiro dos impostos no Brasil não dá para as despesas 
porque se rouba muito. ... Os impostos obscenamente altos e 
abundantes que pagamos são insuficientes para a 
roubalheira. 

 

Aqui tudo se falsifica, de remédios a pedidos... É, no sentido 
lato e generalizando só um pouco somos um povo de 
ladrões. 

 

Além disso, sempre me manifesto contra a mania � que 
parece quê estamos perdendo um pouco nos últimos tempos, 
mas pode ser somente impressão � de nos referirmos a nós 
próprios na terceira pessoa: �os brasileiros� isso e aquilo, �o 
brasileiro� isso e aquilo. È como se não tivéssemos nada a 
ver com as barbaridades que costumamos denunciar ou 
ridicularizar. Trata-se de um povo do qual não fazemos 
parte. 

 

Já vivemos tempos mais chiques, em que artigos de jornal às 
vezes ostentavam epigrafes em língua estrangeira, sem 
tradução. 

ELES CUIDAM DE 
NÓS 

...know how das nossas autoridades nos ditam. É uma  
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demonstração de que, ao contrario do que espalha a 
canalhocrática mídia está tudo sob controle e nossa 
segurança, na verdade, só depende de nós mesmos. 
É necessário abrigar no coração muita má vontade, para não 
se reconhecer como os governantes, de administradores a 
legisladores, se esforçam. Mas não é só dando sugestões, 
como acabo de fazer, que desempenhamos a nossa parte. 

 

Todo mundo sabe que quem puder ter seu Rolex que tenha, 
somos um país livre, mas não é para sair exibindo-o por aí. 

(Metáfora 
povo/nação) 

O VELHO IMPERIO pindoramico teve que ceder lugar ao 
estado denominado Brasil, quer queiramos ou não. 

A SOLUÇÃO É CLARA 

Em primeiro lugar, não apenas eu mas muita gente desconfia 
um pouco das assertivas e informações do governo. Por 
exemplo, já de muito se anunciou o espetáculo do 
crescimento e o único crescimento que a maioria percebe é o 
dos impostos, juntamente com o das despesas oficiais, com 
destaque para mordomias e aparentadas. Mas deve ser má 
vontade nossa. Afinal, crescimento é crescimento e somente 
o pessoal do contra é que dá importância a pormenor tão 
irrelevante.  

ADEUS VELHO CHICO

Então não se pode aceitar incondicionalmente a opinião dos 
especialistas, por mais competentes. E, na questão do São 
Francisco, há também muitos outros técnicos que dizem que 
não vai haver solução nenhuma e que inúmeras populações 
podem ser até bastante prejudicadas. Acho este último 
parecer um pouco aquém das vastas possibilidades que a 
nossa experiência de brasileiros leva a crer. 

 

Uma das hipóteses que aventei é a de o Senhor Bom Deus, 
talvez movido por sua nacionalidade, ter chamado São Pedro 
e dito que, penalizado com as tropelias climáticas que nos 
apoquentam, havia decidido entregar o controle das chuvas 
ao governo. 

 

O que ele disse recentemente na África é natural para a 
maior parte dos brasileiros, porque foram �verdades� 
estabelecidas sem discussão há décadas e agora 
influenciadas pela globalização e pela nossa permanente 
colonização cultural. 

VIVA O POVO 
BRASILEIRO 
 

Tudo isso é de uma monstruosidade sem medida, mas como 
hediondo crime de ser humano contra ser humano, não de 
raça contra raça. A escravidão é uma vergonha e uma 
indescritível violência, mas somos, como também diz o 
Alberto, todos descendentes de escravos, de senhores ou de 
ambos, pois houve (e ainda há) escravidão em todos os 
continentes. 

 

Se nós devemos ter remorso e vergonha da escravidão, 
também eles devem ter remorso de haverem sido cúmplices 
e participantes ativos da escravidão, humilhação e infindável 
sofrimento de seus semelhantes. 

 

Acho importante recordar isso porque estamos engolindo 
cada vez mais a noção de que a raça nos divide, deixando de 
enxergar a evidente realidade de que os negros são também 
verdadeiros primeiros brasileiros e que trouxeram com eles 
tão importante parte da riqueza cultural, que hoje nos 
ornamenta e singulariza. Nós conseguimos ser e agora 
vivemos fazendo força para deixar de ser, num gigantesco 
passo atrás, o único país onde de fato a Humanidade se 
misturou e se mistura, onde ninguém permanece �de fora� e 
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até culturas resistentes à integração, como a japonesa, se 
deixaram assimilar e os oriundos de qualquer parte não 
vivem aqui enquistados, como no resto do mundo. A 
verdadeira fraternidade não pode restringir-se àquela entre 
negros e negros ou brancos e brancos, ou quaisquer outras 
categorias limitadas. A verdadeira fraternidade há de medrar 
entre todos os homens e a nossa nação não é branca, nem 
negra, nem índia, é brasileira. Sei que há quem não goste, 
mas brasileiros somos, brasileiros sempre seremos e 
brasileiros morreremos, na nossa esplendorosa mestiçagem 
que, para mim, aos olhos de Deus, é o mais belo testemunho 
do grande milagre da Criação, que não foi raça nenhuma, foi 
o homem e sua consciência. 
As vaias que recebesse seriam mais que merecidas e 
acredito que também farei jus a vaias (linchamento eu acho 
um pouco de exagero, embora, na conjuntura em que 
vivemos, até compreensível, todos andam muito tensos) e 
penso seriamente em não botar os pés fora de casa neste 
domingo, nem que seja no interesse de preservar minha mãe 
de referências desairosas, pela desdita de ter parido um filho 
como eu. 

INTERNAÇÃO, 
CORRENTE OU 
APOSENTADORIA 

O que ele diz, entremeando as parlapatices, são frases de 
torcida de futebol e um rosário de bazófias que os fatos 
negam, desde nosso medo de sair à rua aos maravilhosos 
empregos criados por um país em crescimento disparado 
(para os de sempre), eis que, agora mesmo, 1.200 vagas de 
gari no Rio de Janeiro estão sendo batalhadas por cerca de 
300 mil candidatos e ele, por sinal � ho-ho para nós, que 
pagamos as despesas dele �, não poderia inscrever-se, 
porque ouvi dizer que se exige segundo grau completo, pois 
é ocupação qualificada.  

ENTÃO FICA 
COMBINADO ASSIM 

Agora somos de novo culpados, desta vez pelos juros altos. 
Não mexemos nossos traseiros para pegar juros baixos. 

 

É só a gente telefonar para o banco, dizer que não paga 
juros tosquiadores e pronto. A culpa mais uma vez é nossa. 
Ele tem razão e minha proposta é fazermos com ele um 
acerto para o qual tenho certeza de que conto com a 
anuência de vocês: a gente mexe nossos traseiros para 
procurar vantagens e ele senta no dele a fim de trabalhar, 
para variar. E, claro, vamos nos acautelando contra qualquer 
possível medida provisória sobre nossos traseiros, quem 
sabe até a instituição do Traseiro Participativo. O Senhor 
Bom Deus ajude a que ele não baixe normas sobre nossos 
traseiros, basta o que já vem fazendo com eles desde que 
assumiu. 

 

Eu pensava que uma secretaria de Direitos Humanos se 
ocuparia basicamente de direitos elementares, como saúde, 
educação e segurança. Mas é bobagem, porque já estamos 
bem cuidados(as) nessas áreas, qualquer um(a) sabe. 

O PROGRAMA FALA 
ZERO 

Com toda a certeza, as instruções que já foram ventiladas 
são fruto de vasto mapeamento lingüístico, filológico e 
sociológico, que deu autoridade a seus(suas) 
formuladores(as) para estabelecer o que é aceitável no falar 
e no trato social, que é uniforme em todo o(a) nosso 
imenso(a) Brasil e, se não é, vai ter que ser. 

 

E as palavras chulas, que aos montões (ou montanhas) se 
insinuaram no nosso falar decente mas incauto? 
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Para não falar num rosário deles e já posso prever a revolta 
dos cobros, dos tartarugos, dos borboletos, dos garços, dos 
formigos, das jacaroas, das morcegas, das tatuas, das 
crocodilas, das bem-te-vias, das urubuas e de tantos(as) e 
tanto(as) outros(as) que, assim, ajudam sem querer a 
preservar o sexismo na nossa maneira de pensar.  

 

Acho que vou me juntar à ala radical desse movimento, que 
culminará certamente na instituição do programa Fala Zero e 
do Silêncio Participativo, o que não atingirá, para aflição de 
muitos, o nosso presidente. 

 

Não só me lembra meu votinho de otário, dado a um partido 
que acreditava diferente dos demais, como é chato pegar no 
pé dos homens o tempo todo, ainda mais em nosso querido 
Brasil, onde nos acostumamos a que tudo tenha por trás 
armação ou mutreta. 

QUE ELITES, CARA 
PÁLIDA? 

Desmenti, mas não creio ter obtido muito sucesso e fiquei 
até com medo de ser processado por �crime entrelinhal�, 
delito inexistente, mas nada que uma medidazinha provisória 
não resolva e que, talvez, muito talvez, talvezíssimo, só de 
brincadeirinha mesmo, pode ter ocorrido, num momento de 
descontração, ao ministro Gushiken, autor da inesquecível 
comparação entre o presidente Lula e o imperador do Japão, 
que nos ofereceu como justificativa para medidas contra a 
imprensa. 

 

Temos ouvido depoimentos mentirosos que depois se 
desdizem, temos visto deputados ou senadores esticando seu 
tempo para exibir-se ao público, temos ouvido um rosário de 
escroquerias sem precedentes e não é de todo descabido 
perguntar-se se os traficantes de drogas não são mais éticos 
em seu comportamento do que parlamentares (ou a 
�tradição� parlamentar, pois mesmo as más tradições não 
podem ser descartadas, como se depreendeu da afirmação 
do presidente, segundo a qual atos ilícitos são prática 
sistemática na política brasileira). 

VOCÊS AÍ 

de fato o Senhor Bom Deus caprichou ao nos dadivar a nossa 
terra � e não somente o Rio, é claro, mas tão grande parte 
de toda ela.  
E nos deu tantas coisas mais que até piadas criamos sobre 
isso. 

ALEGRIA, ALEGRIA 

Nós, como também vivo dizendo, temos uma tradição de 
subserviência à autoridade. Fazem gato e sapato da gente e 
continuamos a nos portar como se eles fossem nossos 
patrões (e que patrões!) e não exatamente o contrário, nós é 
que somos os patrões deles. Isso é repetido da boca para 
fora o tempo todo, mas na prática ocorre o contrário. Se eu 
fosse Nélson Rodrigues, teria a coragem de dizer que mora 
um puxa-saco na alma de cada um de nós, mesmo que, em 
alguns casos, bem pequenininho. Aturamos todo tipo de 
indignidade, assistimos a um festival de roubalheira de 
deixar qualquer um zonzo, temos um presidente que, se 
ocupasse um emprego normal (eu ia escrevendo 
�trabalhasse num�, mas o escritor tem de buscar a palavra 
exata), já teria sido pelo menos advertido por absenteísmo, 
temos um Congresso, assembléias e câmaras de onde toda 
hora saem escândalos de arrepiar Belzebu, um Judiciário 
(não se pode dizer isso, a não ser no boteco, mas eu arrisco 
a reproduzir aqui) em que o povo não confia, nada exceto 

QUE TAL UMA 
TOLERÂNCIA ZERO 
PARA NÓS? 
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cobrança funciona direito, trabalhamos quatro meses por ano 
para o governo, temos medo de sair de casa e até de ficar 
em casa, recebemos ordens de bandidos, somos governados 
a canetadas arbitrárias � e, enfim, qualquer um poderia 
desfiar um rosário que encheria esta página.  
Acho que já estamos crescidinhos o suficiente para engrossar 
e resolver estabelecer tolerância zero para com a 
incompetência, a má administração, o mau serviço, o mau 
desempenho dos nossos empregados, enfim. Nada mais de 
enrolação: tolerância zero. Nós pagamos, nós temos direito. 
Ou então não pagamos mais, apesar de ser um caso muito 
grave de desobediência civil, que se deve reservar para a 
eventualidade de não haver outro jeito, porque aí eles iam 
ter de prender todo mundo e eu gostaria de ver como eles 
iriam prender todo mundo. 

 

Aliás, excetuada a turma dos sessentinha em diante, no 
mínimo cinqüentinha e tantos, ninguém faz idéia de quem foi 
Pittigrilli. Era um escritor meio peralta, geralmente publicado 
aqui em volumes com sobrecapas coloridas e sugestivas (no 
bom ou no mau sentido, conforme você considere Aquilo 
bom ou mau) que muita gente tinha de ler escondido, mas 
que hoje seria água-com-açúcar e considerado conservador e 
bobinho por qualquer pré-adolescente que leia, ou seja, aí 
uns 0,7% deles embora, no que depender do incentivo 
presidencial, devamos bater na marca do 0,5% no próximo 
ano. 

SÓ LIVRO A CARA 
DESSAS DUAS 

E, claro, a família que recebe o caixão de graça 
fraudulentamente está apenas usando o jeitinho brasileiro 
para driblar a crise, até porque os impostos que nós 
pagamos vão para os ladrões que estão no serviço público e 
ninguém se esquece de que ladrão que rouba ladrão tem 
cem anos de perdão, por seu turno razão pela qual todos os 
políticos ladrões brasileiros têm indulgência plenária, ou 
quase. 

 

Vamos começar pelo fim da enumeração, o território. À 
primeira vista, temos território. Temos até demais, segundo 
os que acham que o que hoje é oficialmente território 
brasileiro teria se dado melhor se fosse vários pequenos 
Estados. Do tamanho que somos geograficamente, 
derivamos nossos delírios de grandeza, tão tristemente 
contestados pelos fatos. Mas o Estado brasileiro exerce 
mesmo sua soberania sobre este território, cujas dimensões 
não entram na cabeça de muitos estrangeiros, mesmo que 
passem voando no espaço aéreo brasileiro, sem sair dele, 
mais tempo do que levariam para uma ida e volta de um lado 
da Europa Ocidental ao outro?  
 

ELEMENTAR, CAROS 
LEITORES 
 
 
(Metáfora 
povo/nação) 

Não exerce. Nem falo na Amazônia dita brasileira, porque 
acho que, pelo andar da carruagem, ela não permanecerá 
nossa e, mais dia, menos dia, vão armar � segundo muitos, 
já estão armando � esquemas para tirá-la de nossas mãos 
irresponsáveis. 

(Metáfora 
povo/nação) 

Bem, se sofremos essas restrições quanto ao território, pelo 
menos temos povo. Temos povo, sim, mas a riqueza está na 
mão de pouquíssimos, os serviços básicos que qualquer 
Estado tem por obrigação prestar, como saúde, educação e 
segurança, não são prestados, ou são prestados 
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precariamente. E o povo não apita em nada. Paga impostos, 
escuta lero-leros e vai tocando a vida como pode, usando a 
renomada criatividade nacional e aguardando o Salvador da 
Pátria, pois persistimos, quer admitamos ou não, em esperar 
pela volta de d. Sebastião, que nos redimirá para sempre. Só 
que até mesmo o mais crédulo entre nós já não bota fé em 
d. Sebastião nenhum e vai se dando por satisfeito se garantir 
a xepa da semana. Desdentado, deseducado, enfermiço e 
submisso, não somos um povo que deva ser levado lá muito 
em conta. 
Resta o governo. Temos governo? Sim, temos, 
principalmente na hora de custeá-lo. 

 

O comunismo era ainda muito mais aperfeiçoado, em estar a 
favor ou por trás de tudo o de ruim que acontecesse ou fosse 
temido, do que a imprensa, e olhem que isto não é dizer 
pouco no Brasil de nossos dias. 

SÃO ELES OUTRA 
VEZ 

Mas algo me diz que eles estão de volta. Sorrateiros, 
esquivos, melífluos e capazes de qualquer ato em prol da 
Causa, só podem ser eles os que estão tramando os 
acontecimentos recentes no Brasil, inclusive a sensação de 
que não temos governo. 

 

Mas agora, com essa conversa de dinheiro de Cuba para o 
PT, renascem as esperanças dos que têm saudades dos 
velhos tempos. Uma nova potência substituiu a União 
Soviética. Pronto, vejo luz no fim do túnel. Já temos 
comunistas em que botar a culpa novamente. Esse negócio 
de tanta gente estudar espanhol, bem que eu estava 
desconfiado, é coisa deles, para facilitar sua infiltração. Fica 
claro, portanto, que não é hora para divisões, vamos 
esquecer CPIs, investigações e processos. Isso não leva a 
nada, o negócio é pegar esses comunistas descarados. 

 

Poucas vezes testemunhei tamanha confusão em relação a 
um problema de interesse geral como nessa história do Sim 
ou do Não para um artigo do chamado Estatuto do 
Desarmamento. Concluí, em visão talvez simplória, que não 
iam desarmar os bandidos, que iam fomentar toda uma 
economia delinqüente em torno do tráfico ilegal de armas e 
munições e que tais circunstâncias me justificariam dizer 
�não� à diabólica pergunta a que vamos ter de responder 

SOMOS TODOS UNS 
TROUXAS 

Durante toda essa estranhíssima campanha, temos 
vislumbrado o Mal e o Bem se digladiando nos ares, o Mal 
disfarçando suas feições bestiais por baixo de maquilagens 
querubínicas e o Bem se apresentando tão burramente que 
fica a cara do Mal. 

 

Diz o e-mail que mais de 90 por cento das armas leves 
produzidas no Brasil são exportadas e que se trata de um 
mercado onde somos realmente uma potência, com armas 
adotadas pelos exércitos de praticamente todo o mundo. 

(Metáfora 
povo/nação) 

Teremos, com nosso votinho no Sim, dado o mercado de 
armas, pois o mercado é como a natureza: abomina o vácuo. 
Mercado não pode ver vácuo. Existindo demanda, existirá 
fornecedor, não importa quão difícil seja a situação. Há 
pessoas que ficam logo histéricas e vendo a cara do próprio 
Satanás na gente ao falarmos nisso, mas uma coisa é o que 
deve ser (no que todos concordamos) e uma coisa é o que é. 
Já aí discordamos, pelo menos em termos de estratégia, pois 
considero o Sim um belo passo à ré andado pelo Brasil e o 
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começo de uma era de um primeiro ano de róseas 
estatísticas � e como elas têm sido bem manipuladinhas e 
falsificadinhas em ambos os lados, hein? � e nos anos 
seguintes da cada vez mais irrefreável metástase de uma 
máfia implacável e cruel, que não só não acabará com as 
mortes por armas de fogo como criará focos de bandidagem 
e criminalidade imprevisíveis. 
Reproduzo no título acima, dando o devido crédito, as 
palavras proferidas pelo ex-deputado Severino, ao mencionar 
as denúncias de que ele recebia uma gruja do concessionário 
dos restaurantes (casa de pasto talvez fosse a designação 
mais adequada a boa parte da freguesia dos 
estabelecimentos em questão) da Câmara. O homem estava 
indignado, era sua honra em jogo, era o presidente da 
Câmara de Deputados, uma das mais altas autoridades do 
país, sendo falsamente acusado de tomar uma grana 
comparável à de um bom flanelinha, desses que no Rio às 
vezes cobram 50 reais pelo direito de usar a rua por três 
horas. Quer dizer, o flanelinha pode até ganhar mais um 
pouco e certamente qualquer chefe de quadrilha que explore 
menores mendigos fatura bem melhor, mas, de qualquer 
forma, podia sair num jornal estrangeiro e não ficava bem 
para a nossa imagem. 

MENTIRA, MENTIRA, 
MENTIRA 

E, claro, somente a má vontade � e má vontade é com a 
gente da imprensa mesmo � é que vê na renúncia o 
reconhecimento da culpa e a convicção de que, exposto a 
julgamento, seria condenado. Portanto, passemos a borracha 
em tudo isso, graças a Deus somos brasileiros e resolvemos 
no entendimento o que em outros países que se dizem mais 
afortunados se resolve no tiro. Ele renuncia, ninguém fica 
mais querendo bisbilhotar o que não é da conta de ninguém 
além dele mesmo, porque nosso direito é o de pagar os 
subsídios (ou que outro nome artístico ora se empregue para 
designar tudo o que deputado embolsa legalmente, de forma 
direta ou indireta) dele e de nos gabar disso em qualquer 
lugar � a democracia está aí mesmo e não me deixa mentir: 
quem nos deu nosso juízo foi o governo, quem nos concede 
permissão para pensar é o governo, quem nos dá o direito de 
opinar e falar é o governo e, enfim, a gente só se queixa do 
governo porque é um governo bom e dá permissão, lembrem 
como o presidente disse que tem de ter muita, mas muita 
paciência mesmo, com um povo que pelo visto só faz 
atrapalhar. 

 

Alguém tem de prender e arrebentar essa elite, é a 
conclusão a que venho chegando. Ela já está indo longe 
demais com esse negócio de sabotar o governo Lula e 
brasileiros típicos como o futuro deputado Severino. Em 
primeiro lugar, a elite financeira, os bancos, muitos dos quais 
se dão tão mal que nem imposto de renda pagam, têm os 
maiores lucros de sua história, ou seja, a economia vai 
esplendidamente. Devem estar chateadíssimos com essa 
situação. A elite política tem no seu topo eles mesmos, isso é 
coisa que se faça? O FMI nos cobre de elogios, ostentamos 
um belo perfil internacional e um líder carismático e decidido, 
sempre na frente de combate. 

 

� Continue achando. Eu sei que é o contrário e que a grande 
potencialidade do Brasil é essa mesmo, tem que fazer uso 

FÉ NO BRASIL NUM 
BOTECO NO LEBLON 
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dela e não ficar dando murro em ponta de faca. Tem que 
aproveitar nosso potencial. 
Todo mundo rouba todo mundo numa boa e eu duvido que 
vá haver país melhor do que o Brasil, é só parar de 
veadagem e adotar o novo paradigma, nosso mal é sermos 
colonizados e não aceitarmos a identidade nacional. 

 

 

�AQUI� 
 
Tão marcante parece o êxito dessas providências que 
possivelmente serão propostas para outras cidades. Ou 
impostas, o que se pratica muito aqui, pois que vivemos 
numa ditadura, apenas do tipo �com direito a chiar�... 

CIRCULAÇÃO ZERO 

Nós conseguimos ser e agora vivemos fazendo força para 
deixar de ser, num gigantesco passo atrás, o único país onde 
de fato a Humanidade se misturou e se mistura, onde 
ninguém permanece �de fora� e até culturas resistentes à 
integração, como a japonesa, se deixaram assimilar e os 
oriundos de qualquer parte não vivem aqui enquistados, 
como no resto do mundo. 

VIVA O POVO 
BRASILEIRO 

Aqui há plantas que dão duas, três safras por ano. Na 
Europa, é dureza. Nascer, nascem, mas o sujeito 
praticamente tem de dormir com as plantas, para que elas 
não definhem por falta de algum dos inúmeros cuidados de 
que necessitam. E duas safras eles pensam que é mentira, 
quando a gente conta. Mas, mesmo assim, a pobreza aqui é 
grande, a miséria aumenta, o medo cresce. 

ALEGRIA, ALEGRIA 

E não esqueçamos tampouco os comunistas, que nunca 
exerceram poder político ou econômico por aqui, mas 
estragaram, com sua ideologia exótica, a flor dos cérebros de 
pelo menos umas três gerações. 

 

Num país com tamanha quantidade de miseráveis e 
analfabetos quanto o nosso, isso também complica. A 
percepção aqui é de que ninguém está realmente mandando 
oficialmente em ninguém, tanto assim que, para subir um 
morro carioca, dois ministros de Estado tiveram que pedir 
autorização aos líderes locais e dispensar a segurança oficial.

SÃO ELES OUTRA 
VEZ 

 

�HOJE� 

E, pelo lado mais positivo ainda, não vai ser feita 
transposição nenhuma, já que, se o governo não fez nada 
até hoje, não será agora que vai começar.  

ADEUS VELHO CHICO

No tempo em que eu estudava marxismo, achava que ia 
entender Hegel (aliás, alô, comunistada d�antanho: onde é 
que tem �tese, antítese e síntese� escritas na obra de Hegel, 
que eu encarei como um condenado do Santo Ofício, nunca 
topei com elas e até hoje tenho trauma?) e conseguiria ser 
militante do Partidão, duas impossibilidades que agora sei 
absolutas, repetia-se muito, em qualquer lugar onde 
houvesse um dos abundantes teóricos da patota, que Marx 
botou a dialética de Hegel de cabeça para baixo. 

 

Enquanto isso, por acaso, eu recebia correspondência de um 
amigo que faz parte da comissão da ONU que trata da 
escravidão e ele mencionou a possível existência de 200 

ENTÃO FICA 
COMBINADO ASSIM 
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milhões (isto mesmo) de cativos no mundo de hoje e o 
problema recente, há uns dez anos, da escravização de 
pigmeus da República dos Camarões por bantus, estes, por 
ironia, muito numerosos entre os escravos que vieram para o 
Brasil � nada como um dia depois do outro. 
Pensam que esse negócio de produção, organização de 
eventos e coisas assim é de hoje em dia, mas quem acha 
isso não viu, por exemplo, a administração dos sapatos. 

MAIS UMA FESTA DA 
DEMOCRACIA 

Imagino como não devem sentir-se os(as) beócios(as) e 
capadócio(as) ainda hoje existentes, para não falar nos(as) 
eslavo(as), cuja designação quer dizer �escravo�. 

O PROGRAMA FALA 
ZERO 

Na Bahia, um determinado corte de carne (lombo) se chama 
�paulista� e é caso de intervenção federal naquele revoltante 
estado da federação, onde passa absolutamente impune 
as(os) pessoas(os) dizerem que hoje vão comer um paulista.

 

Não quis prosseguir, isso é muito chato, até porque a 
História, sempre revisionista, hoje parece mostrar que o 
pobre Luís Capeto era boa pessoa e cheio de excelentes 
intenções, mas carecia do abundante tutano necessário para 
encarar as reformas que, sei lá, poderiam ter preservado 
mais ou menos o regime. 

SÁBADO MUDA TUDO

Expandindo um pouco o que já publiquei aqui, vamos 
lembrar que, mais ou menos do mesmo jeito que entre os 
índios brasileiros antes do descobrimento, não havia, na 
África, noção de África comparável nem de longe à de hoje e 
muito menos de �negritude�. 

VIVA O POVO 
BRASILEIRO 

Hoje, para grande escândalo meu e de meus 
contemporâneos, não se vê mais juventude comunista em 
lugar nenhum e, no meu tempo, quem não dava sua 
comunistadazinha na juventude era um pária, mormente 
entre os metidos a intelectuais. 

SÃO ELES OUTRA 
VEZ 
 

Nos séculos XV e XVI, se não me engano, o reino do Congo, 
onde mais ou menos fica hoje Angola, subjugava seus 
vizinhos, escravizava-os e os vendia aos portugueses, que 
usaram durante algum tempo o nome calhorda de peças-da-
índia para designar lotes de escravos. 

 

Acho importante recordar isso porque estamos engolindo 
cada vez mais a noção de que a raça nos divide, deixando de 
enxergar a evidente realidade de que os negros são também 
verdadeiros primeiros brasileiros e que trouxeram com eles 
tão importante parte da riqueza cultural, que hoje nos 
ornamenta e singulariza. 

 

Até hoje, quando tomo parte no júri de um concurso, só 
recebo pedidos de favorecimento em menos de 90 por cento 
dos casos, percentual ridículo. 

ALEGRIA, ALEGRIA 

Na casa de meu pai, Pittigrilli não chegava a ser proibido, 
mas, para cada livro dele que me pegava lendo, o velho 
tacava até o Fausto em cima de mim (ao qual, aliás, até hoje 
tenho horror; perdão, Alemanha), ou me mandava decorar 
versos da Divina Comédia em italiano, que ele só entendia 
lendo e eu nem lendo nem ouvindo, o velho não era mole. 

SÓ LIVRO A CARA 
DESSAS DUAS 

Com a aprovação desse dispositivo, não só continuarão a 
vigorar as restrições já observadas no Brasil de hoje como o 
país não poderá mais exportar e perderá mercados. 

SOMOS TODOS UNS 
TROUXAS 
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ANEXO 3  
 

Crônicas de João Ubaldo Ribeiro usadas como fonte de dados. 
 
 
Adeus, velho Chico - 27/03/05 
 
Já li várias vezes que os especialistas do governo têm completa certeza de que a planejada 
transposição das águas do Rio São Francisco vai funcionar e resolverá praticamente todos os 
problemas da região. Contudo, oponho modestos argumentos, alguns dos quais já expus em outras 
ocasiões, mas estou seguro de que muita gente não lembra, até porque nunca os juntei numa peça 
só, como espero fazer agora, pelo menos aproximadamente. Em primeiro lugar, não apenas eu 
mas muita gente desconfia um pouco das assertivas e informações do governo. Por exemplo, já de 
muito se anunciou o espetáculo do crescimento e o único crescimento que a maioria percebe é o 
dos impostos, juntamente com o das despesas oficiais, com destaque para mordomias e 
aparentadas. Mas deve ser má vontade nossa. Afinal, crescimento é crescimento e somente o 
pessoal do contra é que dá importância a pormenor tão irrelevante. 
Em segundo lugar, opiniões técnicas estão longe de ser infalíveis. O rol é praticamente infinito, 
como, para citar um exemplo pitoresco sobre o qual li em algum almanaque, a preocupação de 
cientistas europeus, quando foi inventada a locomotiva. Muitos deles sustentavam que o ser 
humano não resistiria a velocidades superiores a uns trinta quilômetros por hora. Mas digamos que 
isso é folclore e lembremos a inesgotável mudança de convicções médicas, sobre as quais nos dão 
notícias conflitantes todo dia. Lembro um caso somente, que não é o do ovo, o da margarina, o do 
Vioxx, o do mertiolate antigo e mais centenas de outros. Há alguns anos, muitos recordarão, 
milhares e milhares de grávidas sentiram enjôos e quiseram tomar um remédio recomendado por 
outras que já tinham enfrentado o problema. Mas elas mesmas, ou maridos ou companheiros 
cuidadosos, devem ter decidido que o correto era consultar o médico, que certamente elogiou a 
decisão e, baseado em sólidos dados científicos, sempre incontestáveis, prescreveu a droga mais 
avançada então existente. E, convencido do indiscutível acerto da escolha, receitou Talidomida. 
Então não se pode aceitar incondicionalmente a opinião dos especialistas, por mais competentes. 
E, na questão do São Francisco, há também muitos outros técnicos que dizem que não vai haver 
solução nenhuma e que inúmeras populações podem ser até bastante prejudicadas. Acho este 
último parecer um pouco aquém das vastas possibilidades que a nossa experiência de brasileiros 
leva a crer. Na minha, repito, modesta opinião, o que vai acontecer é que, se fizerem as obras, 
muita gente vai ganhar e/ou furtar dinheiro, como sempre, mas o pior é que o rio vai secar, duvido 
que não seque. 
Uma das hipóteses que aventei é a de o Senhor Bom Deus, talvez movido por sua nacionalidade, 
ter chamado São Pedro e dito que, penalizado com as tropelias climáticas que nos apoquentam, 
havia decidido entregar o controle das chuvas ao governo. Melhor assim, agora a distribuição 
ficaria a cargo de órgãos oficiais especializados e o regime pluvial se orientaria pelo interesse 
coletivo. Perfeito, hem? Pois é. Criar-se-iam, naturalmente, o Ministério do Clima e a Comissão de 
Distribuição Pluviométrica Participativa, com quarenta membros indicados pelos partidos a serem 
agradados e custeada pela Contribuição Provisória (Permanente) sobre Movimentação 
Meteorológica, a ser descontada na folha de pagamento dos assalariados, tão suave-mente que 
eles nem iam sentir, como nem sentem os três ou quatro meses que trabalham por ano para 
entregar seus rendimentos ao governo. 
Em seguida, viriam os planos, talvez no começo influenciados por questões relativamente menores. 
Torcidas de futebol numerosas certamente dariam um jeito para que não houvesse chuva em dias 
de jogos importantes e logo as outras exigiriam tratamento igual. Em breve, os fins de semana 
teriam que ser de bom tempo, pois imagino que é a preferência dos peladeiros e churrasqueiros do 
governo. E o negócio, como vocês podem muito bem imaginar até melhor que eu, que sou o autor 
da idéia original, ia gradualmente complicar-se, para, dentro de no máximo um ano denunciar-se a 
existência da caixa-preta das chuvas e de diversos casos de propinas e subornos para que 
chovesse ou não chovesse, em tais ou quais condições. E tudo transcorreria dentro da nossa 
normalidade, com a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito que não ia dar em nada 
e a imprensa sendo responsabilizada, como de hábito, por chuvas, borrascas, temporais, estiagens, 
ciclones e demais ocorrências no setor. E eu apostaria qualquer coisa como, dentro de poucos 
anos, já depois da realização do sexto Recadastramento Nacional de Secos e Molhados, a 
Amazônia, por exemplo, já se rivalizaria com o Saara e, naturalmente, nas terras de quem 
desagradasse ao governo ou os coronéis do interior, não ia chover uma gota, a não ser, é claro, 
depois de adesão ao esquema dominante ou do pagamento de um estipêndio razoável ao 
funcionário encarregado. 
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Portanto, acho que o São Francisco vai secar. Mas, encarando as coisas pelo lado positivo, 
imaginemos a atração turística que será o sítio arqueológico criado pela extinção de um dos 
maiores rios do mundo. E, pelo lado mais positivo ainda, não vai ser feita transposição nenhuma, 
já que, se o governo não fez nada até hoje, não será agora que vai começar. 
 
P.S.  
Desculpem-me por prolongar-me, mas faz tempo que quero comentar o que se segue e temo 
perder a chance. É a respeito do que disse o dr. Severino sobre o Legislativo não ser supositório 
das medidas provisórias. Creio que ele bolostrocou a metáfora. Parece-me que os supositórios são 
na verdade as medidas provisórias e o Legislativo, bem, o Legislativo seria isso mesmo que vocês 
estão pensando. 
 
 
 
 
Alegria, alegria - 22/05/05 
 
 
Pelo menos no dia e na hora em que escrevo, faz um lindo dia outonal, como espero que também 
neste domingo. Os ares parecem puros, o céu está azul e límpido e a orla da Baía de Guanabara, 
que fica aqui tão pertinho de onde eu moro, lá permanece em sua formosura esplendorosa e 
irrespondível. Devemos, portanto, estar felizes. Claro, a bela leitora (não é machismo ou 
discriminação, são hábitos de antanho, pois diz a lei que sou do tempo dos afonsinhos) e o 
inteligente leitor (idem) podem ser agnósticos ou ateus, mas também podem fingir por um 
momento que não são e pensar como de fato o Senhor Bom Deus caprichou ao nos dadivar a 
nossa terra � e não somente o Rio, é claro, mas tão grande parte de toda ela.  
E nos deu tantas coisas mais que até piadas criamos sobre isso. Todo mundo conhece esta, mas eu 
a repito, estou amparado pelo Estatuto do Idoso. Durante a Criação, estava Deus dando tanto ao 
Brasil, que um anjo certamente argentino (desculpem, não estou encampando a nova babaquice 
binacional, que é ficarmos brigando, argentinos e brasileiros, ambos no caso estúpidos, 
preconceituosos e atrasados � estou somente querendo fazer uma gracinha da moda mesmo) 
reclamou da injustiça para com os demais países. No que Deus teria replicado que esperassem o 
povinho ordinário que Ele ia botar naquela terra magnífica.  
Nós somos esse povinho. De modo geral, devemos reconhecer que a piada tem lá seu fundamento. 
Meu papagaio de Itaparica (vivia solto, eu não prendia nada, ele apenas morava lá em casa; não 
quero incorrer em crime inafiançável e passar cinco anos na cadeia, pois aqui no Brasil somos 
muito rigorosos, vejam só como todos os ladrões e falcatrueiros importantes estão por trás das 
grades e não mandando na gente) uma vez fez cocô de uma semente de mamão numa fresta do 
cimento do pátio e, no meio dessa frestinha, brotou um mamoeirão tão feraz que eu tinha trabalho 
para distribuir mamões entre os amigos, ninguém agüentava mais. Aqui há plantas que dão duas, 
três safras por ano. Na Europa, é dureza. Nascer, nascem, mas o sujeito praticamente tem de 
dormir com as plantas, para que elas não definhem por falta de algum dos inúmeros cuidados de 
que necessitam. E duas safras eles pensam que é mentira, quando a gente conta. Mas, mesmo 
assim, a pobreza aqui é grande, a miséria aumenta, o medo cresce.  
A culpa, naturalmente, não é nossa. É da colonização portuguesa, essa desgraça que nos caiu 
sobre as cabeças, quando podíamos estar tão bem quanto o Suriname, colonizado pelos 
holandeses, Bangladesh, colonizada pelos ingleses, o Senegal, colonizado pelos franceses ou a 
Etiópia, colonizada pelos italianos. Ou poderíamos não ter sido descobertos pelos europeus e 
continuarmos com a nossa verdadeira identidade brutalmente invadida, que é a de índios, como 
constata quem quer que olhe para qualquer um de nós, pois brasileiro é tudo igual um ao outro, 
impressionante. E também é culpa dos americanos que, bem verdade, já foram uma nação menor, 
mais pobre e mais atrasada que a nossa, mas tiveram a sorte de contar com Errol Flynn, John 
Wayne, Gary Cooper e tantos e tantos outros, enquanto nós mal podemos ostentar um Lampião 
muito do fuleiro. E não esqueçamos tampouco os comunistas, que nunca exerceram poder político 
ou econômico por aqui, mas estragaram, com sua ideologia exótica, a flor dos cérebros de pelo 
menos umas três gerações.  
Azar, azar, azar. Povo tão bom que nós somos, fomos arranjar, por exemplo, políticos 
abomináveis, como às vezes nos parecem ser quase todos eles. Claro, é porque não são 
brasileiros, estão aqui para roubar a gente e ver a gente se lascar mesmo. De onde será que terão 
saído esses desgraçados? É um mistério profundo que, se resolvermos, extirparemos de vez nossos 
problemas. É só trocar esses políticos saídos não se sabe de onde por brasileiros iguais a nós, 
legítimos, honestos, trabalhadores, aplicados, sérios e, além disso, de grande cordialidade e 
extraordinária musicalidade. Desmascaremos e deportemos esses ETs, juntamente com 
funcionários (perdão, servidores) larápios, inúteis ou incompetentes, que tampouco são brasileiros, 
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maus policiais, prefeitos corruptos, assaltantes, traficantes e assim por diante. O Brasil é nosso, 
vamos tirá-lo das mãos desse pessoal que não tem nada a ver conosco, nem foi criado como nós, 
nas mesmas cidades, comendo a mesma comida, falando a mesma língua e partilhando a mesma 
História.  
O brasileiro é como eu ou você. Já não digo como o presidente, pois este nem pecado tem, mas 
como eu, você ou o vizinho. O povo é bom e honesto. Como demonstrou um programa para 
auxiliar famílias pobres do interior. Os pobres não receberam a ajuda, que ficou com as famílias 
remediadas ou ricas mesmo. E, quando alguém que não precisa recusa essa ajuda, a gente dá uma 
festa e bota no jornal, apesar de ser acontecimento tão trivial. Não somos nós que fazemos gatos 
para furtar energia elétrica ou água, ricos ou pobres. Não mentimos nem mesmo quando 
respondemos àquelas enquetes �que você está lendo?�, onde se nota que entre nós pouca gente 
lê, todo mundo relê: �Estou relendo Proust.� �Estou relendo Dante.� Assim como nenhum de nós 
jamais deu a cervejinha do guarda, nem o guarda jamais achacou ninguém. Aqui não existe o PF, o 
famoso �por fora�, para ajudar uma tramitação. Nunca furamos fila ou adotamos o pistolão, Deus 
nos guarde e, quando eu era examinador nos vestibulares antigos, havia diversos candidatos que 
não traziam um cartão de recomendação. Até hoje, quando tomo parte no júri de um concurso, só 
recebo pedidos de favorecimento em menos de 90 por cento dos casos, percentual ridículo. Que dia 
lindo, não? Mó num pá tropi, abençoá por Dê.  
 
 
 
Ao apagar das luzes - 09/01/05 
 
Por vício, defeito de formação, incompetência ou o que lá quiserem, tenho o hábito de começar o 
que escrevo pelo título. Sei de gente que também faz isso, mas estou seguro de que é minoria. 
Creio que o mais sensato é ter no máximo um título provisório, escrever e depois buscar o título 
definitivo. Mas sempre comecei pelo título e só sei trabalhar assim. E, ao ler esse que está aí em 
cima, vi que não é dos mais felizes, devia mudá-lo. Não mudo � desta vez a razão é 
incompetência mesmo � porque não sei. Contudo esteja o paciente leitor à vontade, não há de ser 
tarefa muito difícil. Minha aprovação não é necessária, vá em frente numa boa.  
O título é ruim, em primeiro lugar, porque dá a impressão de que ainda vou ficar tratando de 
águas que não mais movem moinhos. Pelo menos um ou dois de vocês, pegado neste domingo 
sem ter o que fazer e levado pelas circunstâncias a, na falta de opção, ler esta coluna, deve estar 
sentindo o justificável receio de se bater com uma tagarelice qualquer sobre o que aconteceu no 
ano passado. Apresso-me a deletar a preocupação, não só porque sempre tive horror a 
retrospectivas mas também porque não me lembro de nada, a não ser de promessas. Como quem 
fez as promessas parece tê-las esquecido, ficam elas por elas. Não vou fazer exame nenhum do 
ano já finado.  
Em segundo lugar, é ruim o título (olhem aí um quiasmozinho, dos que eu disse na semana 
passada que oferecia aos paladares estilísticos nostálgicos, recordar é viver) porque pode sugerir 
que, tendo faltado luz no primeiro dia do ano, eu quero curtir outra vez com a cara do governo. 
Decididamente não quero curtir com a cara do governo, até porque fica difícil distinguir bem qual é 
a cara dele, muito menos no começo do ano. Em relação a começos de ano, age-se como em 
relação aos defuntos. Por costume, não se fala mal do pranteado, assim como, para não soar 
catartídeo (urubu é um catartídeo; empreguei a palavra porque hoje estou caprichando em meus 
deveres filológico-literários e não só nunca mais contribuí para a forma física dos leitores, 
obrigando-os a levantar um dicionário no domingo, como nunca mais ninguém escreveu para o 
jornal, pelo menos que eu saiba, pedindo para me dispensarem pelo uso descomedido de palavras 
incomuns), não se fala mal do ano iniciante.  
Pois é, eu ia escrever �ao acender das luzes�, para referir-me, metaforicamente, como está na 
moda, ao principiar do novo ano, o realentar-se de esperanças, o alcançar do horizonte róseo que 
nos pintam, o singrar no mar de almirante que nos aguarda e, melhor ainda, o voar de avião novo 
no céu de brigadeiro que o sol da Pátria alumia. Mas houve um apagão logo nesse primeiro dia. 
Claro, fora enfaticamente anunciado antes que não existia nenhum risco de apagão nos próximos 
tempos. E, logo em seguida, atribuiu-se o ocorrido a uma extraordinária conjunção de fatores, 
equivalente quiçá a tirar-se a megassena sozinho, fazendo a aposta mínima. Emboramente, como 
se diz na minha terra, uma voz ou outra, aqui e ali, tenha dito que, pode, sim, haver mais 
apagões, vamos fingir que não tomamos conhecimento, não vai ter mais apagão nenhum, foi uma 
infelicidade momentânea. De qualquer forma, escrever �Ao acender das luzes� para augurar bons 
fados a um ano novo que começou com um apagão podia parecer gozação e não era este meu fito.  
Não, não, nada disso. Mas, da mesma forma que pelo menos alguns de vocês � espero eu, para 
não me sentir o único burro da nação �, não venho entendendo bem por que temos tantas razões 
de comemorar e esperar tudo de bom no futuro próximo. Continuo sem ver projetos ou programas, 
a não ser uns retalhos aqui e acolá. Continuo abordado na rua por gente que quer que eu escreva 
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ainda mais sobre a violência urbana, a corrupção, o tráfico e mais tudo aquilo de que às vezes, 
principalmente se o tempo hoje faz a comparativamente rara misericórdia de nos mandar um dia 
ensolarado, a gente quer esquecer. Mas estou disposto a entrar na do otimismo, pois, como quase 
todos nós, sou dessas mulheres que só dizem sim e por uma coisa à toa, uma MP boa, um 
discurso, uma mentirinha, suporto qualquer ultraje e acredito em tudo. (preconceito?) 
O fato é que, assim ou assado, estamos progredindo e não precisou que o ano andasse muito para 
que isso ficasse demonstrado. Claro, quem pensa que, no famoso Primeiro Mundo, não há senão 
felicidade é um bobalhão, que não conhece a vida. O Primeiro Mundo não é só o Disney World, mas 
tem problemas também. E, se queremos chegar lá, como sempre estamos para chegar segunda-
feira próxima, temos que pegar o que de ruim vem junto com o bom. Bem verdade que haverá os 
rabugentos que resmungarão que só tem pintado o ruim, esquecendo os celulares, o Halloween e 
os tênis fantásticos que qualquer um pode roubar com a maior facilidade.  
Vem pintando muita coisa boa e, nas horas de dificuldade, como a recente calamidade em 
Criciúma, temos que, enquanto mostramos solidariedade efetiva, procurar o lado bom. No Brasil 
sempre apareceram redemoinhos, na maior parte minúsculos, folhas secas rodopiando em nuvens 
de poeira, ocasiões em que uma boa peneira de cruzeta, como ensinava Monteiro Lobato, pegava 
um saci-pererê. Agora os redemoinhos aumentaram e estamos recebendo um upgrade, chato 
temporariamente para os catarinenses, mas um passo importante em direção ao Primeiro Mundo: 
não são mais redemoinhos, são tornados. Acidentes naturais não estão na alçada do governo, mas 
o Brasil é meio diferente e o Homem não sugeriu que a tsunami era um aviso contra o descaso 
para com a Natureza? Já sentiram aonde isso pode chegar? Eu já, e tenho pensado em adiar um 
pouco minha estada anual em Itaparica. Ilha fica perto demais do mar e talvez seja mais prudente 
esperar a reeleição.  
 

Bom domingo - 03/10/04 

É hoje. Não sei quanto a vocês, mas já cumpri o dever. Acordo cedo, sou ansioso e, possivelmente, 
terei aparecido em minha seção até antes dos mesários. E espero que ninguém esteja me lendo na 
fila, não só porque as filas hoje são raras e rápidas como porque ouvi falar que as autoridades 
estão muito rigorosas e qualquer observação que eu publique aqui poderá ser levada na conta da 
nefanda prática de boca-de-urna, que, aliás, como vocês devem ter visto ou verão hoje, foi 
praticamente abolida. Não quero cometer nenhuma irregularidade eleitoral. Sei que isso não tem 
importância e que basta pedir desculpas depois, mas assim mesmo é mais seguro não facilitar, 
porque não sou presidente nem tenho filha delegada, de maneira que me apresso em dizer que 
não estou pedindo que vocês votem em partido ou candidato nenhum, não estou sugerindo que 
votem em branco ou anulem o voto e, enfim, não estou dando palpite eleitoral. Isso é 
especialmente importante para o pessoal das entrelinhas. Eles são danados, peguei muita 
experiência com a elite deles durante os tempos da censura que não volta mais (figas, batidas na 
madeira etc.). Eles são capazes de ler "saia" onde está escrito "calça", contanto que achem uma 
boa entrelinha. Mas não há nenhuma aqui, garanto a vocês. 
Não vou nem dizer com que corrente me identifiquei, entre as diversas que observei nos dias 
anteriores a hoje. No máximo, conto que me incluí entre os que decidiram comparecer às urnas. 
Mas a variedade de categorias e subcategorias desafia qualquer tentativa de classificação mais 
apressada. Na minha categoria geral, por exemplo, pude arrolar, assim ao aligeirado correr da 
pena no boteco, pelo menos as que se seguem: os que vão e votam, que às vezes parecem em 
minoria; os que vão, mas votam em branco; os que vão, mas anulam (não adianta, que eu não 
ensino como se anula, não me pegam com facilidade); os que vão, mas anulam ou 
"embranquecem" o voto para vereador ou para prefeito; os que vão reclamando que só vão porque 
é obrigatório, mas na verdade não querem é admitir que já passaram dos setentinha e não são 
mais obrigados; e os que garantem, não tenho nada com isso, que arrumaram maneiras para 
embananar ou incapacitar os circuitos eletrônicos das urnas, que já seriam fajutadas de qualquer 
forma e é tudo uma farsa etc., etc. 
Minha sólida formação política, pois a provecta idade já me inclui no seleto e, lamentavelmente, 
cada vez mais reduzido grupo que votou para presidente antes de 64, me impediu de aceitar os 
esquemas mais sofisticados. E manda a honestidade confessar que me faleciam recursos para 
partilhar dos escalões mais altos desses esquemas. Ou seja, não foi só a idade, foi o numerário 
também, não esqueçam que minha profissão é as letras, sim, mas não de câmbio. O mais 
sofisticado de que me falaram (e nem chegaram a pensar em me convidar, também não são 
malucos) foi fretar um jato para passar o fim de semana nos Estados Unidos, onde justificaríamos 
a falta de voto no consulado mais à mão. Bem menos ambiciosos, outros ainda organizaram 
caravanas para cidades serranas ou litorâneas, em que, formulários já preenchidos, apenas 
passaríamos por alguma agência postal. Sairíamos na sexta, coisa e tal, teríamos um belo fim de 
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semana e não seríamos cúmplices dos governos que virão. Claro que seríamos, mas a turma não 
pensa assim, o que tem de gente "apolítica" neste mundo é um espanto. 
Quanto aos candidatos a prefeito, aqui no Rio ou, mais honestamente, no Leblon, pois me falta 
conhecimento para falar de qualquer outra área além da meia dúzia de quarteirões que constitui 
meu território carioca, a verdade é que não vi ninguém cego de amores por ninguém. Até mesmo 
amigos que se engajaram nas campanhas de um candidato ou outro não pareciam muito 
empolgados. Um dos renomados médicos que freqüentam meus ambientes chegou a declarar que, 
em questão de alcaidaria, o Rio de Janeiro padecia de visível disfunção erétil. "Precisamos de um 
Viagra cívico!", concluiu ele sua explanação. "E na veia!" Não sei, não entendo dessa intricada 
matéria, mas de fato não lembro ter visto ninguém entusiasmado com candidato algum, nem 
mesmo um bom bate-boca amistoso, era tudo na base do "é, eu vou nesse porque já disse que ia, 
tudo bem, e tu vai nesse, também tudo bem - o chope hoje está até melhorzinho, tu viu o 
Botafogo?" 
Em São Paulo, com toda a certeza, a situação está bastante mais movimentada. 
Não porque o presidente pediu voto (até porque não pediu, tiraram do discurso e os historiadores 
futuros bem que poderão discutir o assunto e a confiabilidade das fontes), sério mesmo, mas 
porque a disputa está muito mais acirrada, boa de assistir. E saiu até movimento sério para um 
protesto geral, através da anulação do voto. Em Salvador, onde já votei e onde, dizem as más 
línguas (esse povo é muito maledicente, só fica reparando essas besteiras), a contribuição do 
presidente para a campanha do candidato do PT, diferentemente da de São Paulo, foi convidar o 
dr. Antônio Carlos para jantar, não sei se a disputa está pegando e se, no frigir do acarajé, não 
haverá surpresas. 
A verdade é que estou arrependido de haver trocado meu domicílio eleitoral. 
Devia ter continuado a votar em Itaparica, pelo menos era uma desculpa para tirar uns dias de 
folga, consultando as bases antes de escolher um candidato. Mas troquei, agora dá muito trabalho 
fazer nova alteração. Não, fico votando aqui pelo Rio mesmo, partilhando da mesma animação que 
meus atuais concidadãos cariocas. Animação, afinal justificável, não devemos ser céticos ou cínicos 
quanto às mudanças que trará a posse dos novos eleitos, quem quer que venham a ser eles ou 
elas. Amanhã, podem ter certeza, será outro dia. Ou seja, segunda-feira, claro - que foi que vocês 
pensaram? 
 
 
Circulação Zero - 28/12/2004 
 
Têm aparecido nos jornais, com certa freqüência, excelentes notícias sobre como algumas cidades 
brasileiras vêm minorando de forma notável seus problemas de segurança e violência, através de 
medidas singelas e de fácil execução. Tão marcante parece o êxito dessas providências que 
possivelmente serão propostas para outras cidades. Ou impostas, o que se pratica muito aqui, pois 
que vivemos numa ditadura, apenas do tipo �com direito a chiar� � se bem que estejam querendo 
tirá-lo, mas acho que vão deixá-lo de enfeite, aqui e ali, até porque cai sempre bem para mostrar 
às visitas e nas inspeções e classificações a que estão sempre nos submetendo.  
Vocês devem ter visto também. Refiro-me ao toque de recolher. Não conheço pormenores das 
pioneiras experiências, mas sei que são basicamente o que o nome geral indica. Fecha-se tudo, 
vamos dizer, às onze horas da noite e todo mundo vai para casa. Nos fins de semana, estica-se um 
bocadinho o horário e a gandaia corre solta, em restaurantes, cinemas, teatros e outros antros de 
pecaminosidade, até as doze. Leio aqui que o sucesso tem sido indescritível, praticamente ninguém 
mais assalta nem mata ninguém, a paz é total. 
Incrível que solução tão óbvia tenha escapado até agora, por exemplo, às autoridades de cidades 
como o Rio e São Paulo. Uma das razões, infelizmente, haverá de ter sido a ganância de donos de 
restaurantes e casas de diversão, que se recusam a ver diminuídos seus lucros astronômicos, 
mesmo em benefício da coletividade. �É a noite que reclama�, alegam deleteriamente. Que noite? E 
a alegria de ficar em casa, assistindo à tevê de alto nível que nos é oferecida, na paz do convívio 
familiar com a mulher, dois netos, o filho mais novo adultescente, o mais velho desempregado, a 
mais nova descasada e o namorado dela, embora forçando um pouco o espaço do apartamento de 
dois quartos? E a economia que se faz, deixando de encarar programas frustrantes, comida cara, 
shows de baixa qualidade e flanelinhas plenipotenciários?  
Claro, com certeza vem aí o Circulação Zero. Não no começo, devido às resistências à mudança, 
naturais em quaisquer circunstâncias e ainda mais nessas, que se atrelam a vultosos interesses. 
Mas a evolução natural dos acontecimentos levará a ele, novo programa de governo, para o qual já 
ofereço de graça o slogan �Na toca, Brasil!�, com um nacionalíssimo tatupeba de símbolo, posando 
à entrada de seu moderno buraco, junto às grades, à câmara de circuito interno de tevê e o 
segurança, bem atrás da cerca eletrificada. 
A implantação do esquema deverá ser gradual. Imagino que, no começo, poderá haver rodízio, 
como o dos carros em São Paulo. Os cidadãos cujas carteiras de identidade tiverem números pares 
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poderão sair nas noites de segunda, quarta e sexta, com alternâncias nos fins de semana. Ou algo 
assim, somos muito bons na organização desse tipo de coisa, embora as dificuldades para a 
implantação do sistema possam revelar-se insuperáveis, já que os problemas seriam de todo tipo, 
até nos casos em que marido e mulher ou, muito pior, namorado e namorada, tivessem 
incompatibilidade de números. 
De qualquer forma, a discussão é acadêmica, porque, diante da nova realidade, o crime reagiria. Já 
que ninguém estará mais na rua depois das onze, assaltos, homicídios e ilícitos diversos hoje 
favorecidos pelas altas horas em que muitos provocadoramente circulam, mudarão. Os bandidos 
adiantarão seus relógios � não sei bem quantas horas, por falta de familiaridade com o métier. O 
resultado disso é o começo da evolução que previ acima. O cedo vai ficar cada vez mais tarde, o 
toque de recolher vai passar das 11 para as 10 para as 9 e, finalmente, chegará às 18 ou 19, 
talvez, a depender do horário de verão. 
Pronto, melhor ninguém sair mais à noite. Só vou querer ver as caras dos assaltantes, assassinos e 
motoristas bêbados. Será um baque na criminalidade, vocês têm de admitir, talvez mais 
contundente do que a recente proibição, que espero não tenha sido esquecida como tantas outras 
medidas de vasto alcance, da venda de papel para fazer cigarros � agora quem vivia desse 
comércio imundo que vá vender cola de cheirar a crianças, o que é ainda amplamente permitido, e 
abandone a ilegalidade.  
No tempo em que eu estudava marxismo, achava que ia entender Hegel (aliás, alô, comunistada 
d�antanho: onde é que tem �tese, antítese e síntese� escritas na obra de Hegel, que eu encarei 
como um condenado do Santo Ofício, nunca topei com elas e até hoje tenho trauma?) e 
conseguiria ser militante do Partidão, duas impossibilidades que agora sei absolutas, repetia-se 
muito, em qualquer lugar onde houvesse um dos abundantes teóricos da patota, que Marx botou a 
dialética de Hegel de cabeça para baixo. Ou de cabeça para cima, não lembro bem, pretendo na 
velhice experimentar as grandes alegrias da ignorância, no que a misericordiosa falta de memória 
vem ajudando. Enfim, Marx era um retado, pegou o enfoque dialético e o revirou, vamos dizer.  
É o que o gênio brasileiro acaba de conseguir, ajudado pela sorte que sempre tivemos como povo. 
Reviramos brilhantemente o equacionamento de um grave problema e assim o solucionamos para 
sempre. Agora que a Justiça está, como a estrutura fiscal, a previdenciária etc., reformadíssima, 
tinindo em ponto de bala, faltam instalações para botar em cana as multidões que vão ser presas. 
Mas, ora, mas é claro, muita gente já tinha visto isso: inverte-se a equação, prende-se de vez o 
povo e solta-se a bandidagem. Circulação Zero. Na toca, Brasil! E as Forças Armadas finalmente 
poderão colaborar em algo que são treinadas para fazer, ou seja, controlar toques de recolher em 
áreas ocupadas, elementar. Quem sair toma um tiro de canhão. Só muita má vontade para alegar 
falta de segurança, até porque o canhão deverá ser participativo. 
 
 
Considerações iatrofilosóficas - 13/03/2005 
 
Realmente, como vocês devem estar cansados de me ver repetir, não se pode querer tudo neste 
mundo. Há gente, contudo, como eu, que continua neuroticamente tentando. E não consegue, 
claro. Por exemplo, aqui com o juízo coçando, eu ia falar mal do governo outra vez. Como também 
já disse, não é que eu goste de falar mal do governo. Pelo contrário, queria falar bem, mas sabem 
como é, às vezes fica difícil (lá ia eu de novo, mil perdões). Pronto, não vou falar mal do governo. 
Mas aí outro problema que me aflige se apresentou, como é também freqüente: um dos meus 
acessozinhos de pernosticismo, no título acima, com o uso de uma palavra que nem mesmo está 
registrada nos dicionários que consultei, embora sua formação me ??? 
Preâmbulo concluído, apresso-me a apresentar-lhes meu grande amigo Toinho Sabacu, 
conceituado cidadão de Itaparica, de quem nunca lhes falei antes devido a injusto esquecimento, 
pois ele, por suas inúmeras boas qualidades, já de muito merecia ser mais conhecido. E também 
porque, apesar de sermos amigos, ai de nós, há mais de 60 anos, não prestara suficiente atenção 
a certas colocações suas (vejam como posso não ser craque, mas dá para manejar o linguajar 
contemporâneo), que considero educativas, relevantes e de acentuado interesse público. No 
exemplo que vou narrar-lhes, as utilidades práticas e filosóficas são evidentes e devem interessar 
bastante aos que se preocupam com a saúde dos brasileiros, na vanguarda dos quais está o 
governo (pronto, lá vou eu novamente; por favor, ignorem esta última ironia).  
Toinho é, que eu saiba, o autor da metáfora da catraca, alusão ao inevitável transcurso de todos 
nós desta para melhor. Ele sabe que ninguém escapa de passar pela catraca e, da mesma forma 
que a maioria, deseja adiar esse momento, digamos, desagradável, o máximo possível. É, aliás, da 
ala radical, não quer nem ouvir falar na catraca. Cuida-se com seriedade, não fuma, só bebe um 
copinho de cerveja de caju em caju, não come o que faz mal e, enfim, obedece escrupulosamente 
às recomendações aplicáveis à preservação da boa saúde. E oferece conselhos e exemplos práticos 
sempre que surge uma ocasião oportuna. Como os que expôs há pouco tempo, em relação a 
adivinhe o quê. Claro, exame de próstata, ato execrado pelos varões em geral e especialmente os 
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itaparicanos, eis que a machidão altiva por lá impera, em grau ainda maior que entre outras 
coletividades. Ele me contou por que, apesar de seus princípios, a lembrança da catraca o leva a 
fazer o exame com resignação e assiduidade, sem receio ou acanhamento.  
� O médico me disse � disse ele � uma coisa importante. Ele queria fazer o exame, mas 
mandava minha natureza perguntar se não dava para quebrar o galho sem precisar enfiar o dedo 
num orifício de grande privacidade, em que eu nunca aprovei enfiar nada, pelo menos no meu. Aí 
ele me explicou que o exame do PSA era uma indicação importante, mas insuficiente, por isso e 
por aquilo. E, no que se refere à ultra-sonografia, ele me elucidou: �Seu Antônio, vamos comparar 
a ultra-sonografia a uma fotografia. Ela me dá uma visão de sua próstata, do tamanho a outros 
aspectos, é mais ou menos como uma foto. Mas, se eu puser um grãozinho de areia da praia na 
sua mão e fizer a foto dela, o senhor não vai enxergar o grãozinho. No entanto, se o senhor passar 
o dedo na mão, vai sentir alguma coisa, por mais miudinha que seja. É por isso que, apesar de 
compreender e respeitar a sua posição, enfiar o dedo é indispensável para um exame correto.�  
 
� E o que foi que você respondeu?  
 
� Ah, então pode até enfiar os cinco, doutor. Eu sou um homem de decisão e não é assim que eu 
vou dar moleza para a catraca.  
 
Impressionado com a destemida atitude, passo adiante para o distinto leitor que ainda reluta e 
para as pessoas a ele afeiçoadas. É de fato rematada frescura esse negócio de não permitir o 
exame da dedada, catraquismo explícito, para não dizer pior. E acrescento um complemento 
adicional à lição. Outro amigo nosso, viúvo e em seus galantes 66 anos, tem-se recusado a fazer 
uma operação na próstata, porque traz a possibilidade de torná-lo impotente.  
 
� Que é que você está me dizendo? � espantou-se Toinho. � Ele não vai fazer a operação com 
medo disso? E ainda mais com 66 anos?  
� Pois é.  
 
� Interessante essa, muito interessante. Agora eu lhe pergunto, ele quer morrer com uma ereção, 
é isso? � Indagou ele, sem propriamente usar a expressão �com uma ereção�, mas outra, essa 
mesma em que vocês estão pensando. � É, bonita morte. Caixão especial abaulado no meio, 
algumas pessoas querendo conferir, coisa fina mesmo, uma beleza. E de fato não se pode negar 
que tem uma vantagem nisso.  
 
� Vantagem, que vantagem?  
 
� Ele vai poder transar com todas as caveirinhas do cemitério, não deve ser isso que ele está 
querendo?  
 
 
Elementar, caros leitores - 25/11/05 
 
Na fala cotidiana, aprendemos a identificar Estado com governo. Para os brasileiros, a confusão é 
ainda facilitada pelo fato de vivermos, pelo menos nominalmente, numa república federativa, onde 
os estados-membros são chamados também de estados. Então, quando alguém fala em Estado, a 
gente pensa em São Paulo, no Rio, no Amazonas, na Bahia e assim por diante. Desculpo-me 
perante quem já sabe esse bê-á-bá, mas bem menos gente sabe do que se pensa, pelo menos de 
acordo com a impressão passada em qualquer bate-papo envolvendo questões políticas.  
O Estado não é somente governo. Não conheço a prática atual, mas os calouros de Direito 
estudavam Teoria Geral do Estado e através dela aprendíamos que o Estado tem três elementos: 
governo, povo e território. Os estudiosos de ciência política torcem um pouco o nariz para a Teoria 
Geral do Estado, pois seu enfoque seria excessivamente jurídico e não dá uma idéia clara do 
funcionamento da sociedade politicamente organizada. Tudo bem, não vou discutir com o pessoal 
que milita na área. Certo, a ciência política está longe de se esgotar na Teoria Geral do Estado, 
mas umas pitadas dela talvez nos ajudem a ver os nossos problemas.  
Vamos começar pelo fim da enumeração, o território. À primeira vista, temos território. Temos até 
demais, segundo os que acham que o que hoje é oficialmente território brasileiro teria se dado 
melhor se fosse vários pequenos Estados. Do tamanho que somos geograficamente, derivamos 
nossos delírios de grandeza, tão tristemente contestados pelos fatos. Mas o Estado brasileiro 
exerce mesmo sua soberania sobre este território, cujas dimensões não entram na cabeça de 
muitos estrangeiros, mesmo que passem voando no espaço aéreo brasileiro, sem sair dele, mais 
tempo do que levariam para uma ida e volta de um lado da Europa Ocidental ao outro?  
Não exerce. Nem falo na Amazônia dita brasileira, porque acho que, pelo andar da carruagem, ela 
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não permanecerá nossa e, mais dia, menos dia, vão armar � segundo muitos, já estão armando � 
esquemas para tirá-la de nossas mãos irresponsáveis. Minha tendência é acreditar nisso, mas dou 
de lambuja que não vai acontecer. Contudo, que grande parte da Amazônia brasileira já é terra de 
ninguém e tem índio que fala inglês e não português me parece inegável, embora não precisemos 
ir tão longe. Na cidade do Rio de Janeiro, este baluarte de resistência que consegue manter sua 
beleza, sedução e personalidade, a despeito de tudo o que é feito para destruí-la, o Estado manda?  
Não, não manda. De vez em quando, alguém aqui resolve que não irá dar importância ao Estado e 
o território é controlado por, digamos, particulares. É uma espécie de poliarquia (governo de 
muitos), ou uma espécie de neofeudalismo, como se queira. Nessas áreas, bem sabemos, o Estado 
brasileiro não manda, a não ser que determine o bombardeio e extermínio de todas as chamadas 
populações carentes, faveladas ou enquistadas nos morros. Do contrário, o Estado não chega lá. As 
autoridades têm de pedir permissão aos chefes locais para entrar em certas partes da cidade. E 
isso vale para todo mundo, desde concessionárias de serviços públicos, como a Light, a Telemar e 
outras, até ministros de Estado. Ninguém parece se envergonhar, mas eu me envergonho do 
episódio em que o ministro Gil e o ministro Berzoini foram informados de que só se permitiria o 
ingresso deles numa dessas áreas se abdicassem do pessoal de sua segurança pessoal e se 
submetessem à guarda da segurança dos senhores do território.  
Por conseguinte, o nosso Estado tem território, sim, mas com essas e outras limitações. Deus me 
livre, tanto quanto os ministros, de contrariar ou desagradar nenhum senhor dessas áreas, porque 
algum deles pode se aborrecer comigo e creio que meu plano de saúde cancelaria meu contrato, se 
soubesse que eu havia cometido tal insensatez. �O Estado brasileiro tem soberania sobre todo o 
seu território?� � pergunta-se. �Médio�, respondemos, como o personagem de Chico Anísio. �Não�, 
responde um morador das áreas feudais, que não é maluco de desobedecer aos chefes locais, 
desde a observação de feriados decretados por eles ao voto nas eleições.  
Bem, se sofremos essas restrições quanto ao território, pelo menos temos povo. Temos povo, sim, 
mas a riqueza está na mão de pouquíssimos, os serviços básicos que qualquer Estado tem por 
obrigação prestar, como saúde, educação e segurança, não são prestados, ou são prestados 
precariamente. E o povo não apita em nada. Paga impostos, escuta lero-leros e vai tocando a vida 
como pode, usando a renomada criatividade nacional e aguardando o Salvador da Pátria, pois 
persistimos, quer admitamos ou não, em esperar pela volta de d. Sebastião, que nos redimirá para 
sempre. Só que até mesmo o mais crédulo entre nós já não bota fé em d. Sebastião nenhum e vai 
se dando por satisfeito se garantir a xepa da semana. Desdentado, deseducado, enfermiço e 
submisso, não somos um povo que deva ser levado lá muito em conta.  
Resta o governo. Temos governo? Sim, temos, principalmente na hora de custeá-lo. Mas, somente 
esta semana, já li um artigo acusando o presidente da República de descaramento e outro em que 
ele é chamado de �frouxo�. Eu nunca usei esses termos, mas não é chato ver que muita gente boa, 
com suas razões e todo o direito, acha necessário empregá-los? Quem governa realmente o nosso 
Estado? Há dúvidas. Portanto, elementar, como se diz que Sherlock Holmes dizia. O Brasil é um 
país sem Estado, a não ser na hora de pagar impostos. Pronto, matei a charada. Depois que a 
gente tiver um Estado mesmo, eles, quem lá sejam, vão ver.  
 
 
Então fica combinado assim - 01/05/05 
 
 Acho que já passou a época em que não se podia aludir à ignorância do presidente da República 
ou ao conteúdo asneirento, desastrado ou grosseiro de inúmeras afirmações contidas em seus 
famosos improvisos ou ao óbvio deslumbramento com a fruição do poder, a ponto de ele haver 
cedido ao impulso, quiçá compreensível, mas injustificável, cafona e atrasadinho, de �branquificar-
se� durante sua ascensão. Em vez do cabelo encarapinhado que lhe atestava a mestiçagem, 
passou a ostentar melenas sedosas. Foi saudado, enquanto dizia novas besteiras em sua visita à 
África, como o �primeiro presidente negro� do Brasil, o que, aliás, não é verdade, se se adotar o 
estranho critério segundo o qual uma pessoa pode ser filha de uma sueca com um zulu, ou seja, 
exatamente metade branca e metade negra, mas é negra. Acredito que muitos outros presidentes 
brasileiros foram semelhantemente negros, a começar pelo dr. Fernando Henrique, que dizia isso 
de si, embora nem sempre em termos muito elegantes. Mas Lula pediu as desculpas lá dele como 
branco. Enquanto isso, por acaso, eu recebia correspondência de um amigo que faz parte da 
comissão da ONU que trata da escravidão e ele mencionou a possível existência de 200 milhões 
(isto mesmo) de cativos no mundo de hoje e o problema recente, há uns dez anos, da escravização 
de pigmeus da República dos Camarões por bantus, estes, por ironia, muito numerosos entre os 
escravos que vieram para o Brasil � nada como um dia depois do outro.  
Mas não quero voltar a esse atraso de vida que é o homem ainda odiar, matar e se aleijar 
psicologicamente por causa de raça, não concebo absurdo maior. Ia dizer que não creio que as 
críticas à ignorância formal do presidente (digo formal porque me refiro à falta de estudo, atividade 
a que ele parece ter irremovível aversão, tanto assim que, quando pôde, não estudou e até já se 
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vangloriou dessa deficiência em público; informalmente, ele não é nada ignorante, foi muito 
competente em sua carreira anterior à Presidência) agora sejam vistas como elitismo, palavra 
usada para anatematizar tudo o que está fora de nosso alcance entender ou nos dá preguiça de 
aprender. Não têm nada a ver com o fato de ele ser um homem de origem humilde no exercício da 
Presidência. Esse tipo de argumento para mim já deve ser considerado frescura e fuga da 
discussão, porque se trata do presidente e acabou-se, ele que se vire. Digo que a frase sobre o 
brasileiro não saber votar foi cunhada com meu caso em mente, porque, entre muitos outros votos 
enganados, votei nele também. Mas pelo menos não cola comigo esse negócio de elitismo.  
A verdade é que, pelo que vejo, está todo mundo de saco cheio de bravatas, fanfarronadas e gogó. 
Projeto de governo, com uma exceção amedrontadora ou outra � caso do pobre Rio São Francisco 
�, não sei de nenhum. Sei de um presidente que já deve estar chegando a 70 viagens pelo mundo 
e já ficou uns 120 dias fora do país, durante seu governo. Segundo um texto que me mandaram, 
atribuído, não sei se verazmente, a Joelmir Beting, ele passou 450 dias fora de Brasília, em 777 
dias de Presidência. O que ele diz, entremeando as parlapatices, são frases de torcida de futebol e 
um rosário de bazófias que os fatos negam, desde nosso medo de sair à rua aos maravilhosos 
empregos criados por um país em crescimento disparado (para os de sempre), eis que, agora 
mesmo, 1.200 vagas de gari no Rio de Janeiro estão sendo batalhadas por cerca de 300 mil 
candidatos e ele, por sinal � ho-ho para nós, que pagamos as despesas dele �, não poderia 
inscrever-se, porque ouvi dizer que se exige segundo grau completo, pois é ocupação qualificada.  
Enquanto isso, ele viaja e, uma vez na vida e outra na morte, reúne alguns ministros e anuncia 
que �cobrou providências�. Isso nunca foi administrar ou governar, nem aqui nem no seu invejado 
Gabão. Ele faz visitas e comparece a atos em que fala e se conduz circensemente. Agora que é 
branco, rico, bonito, bem aposentado, arrumado na vida, famoso e viajado, parece estar pegando 
um certo enjôo de povo, esse pessoal mal-informado e majoritariamente malcheiroso que nunca 
chegou ao lado de lá e, assim, não teve a chance de ver as coisas como verdadeiramente são. E 
que atrapalha, pois, como é amiúde apontado por ideólogos a ele de alguma maneira vinculados, o 
país vai bem e o povo é que vai mal, pensamento, aliás, originado de tempos políticos não tão 
saudosos. Quase todo mundo atrapalha, notadamente também a imprensa, responsável, como de 
hábito, pelos males da nação. Ele é que não se atrapalha, dizendo, por exemplo, depois da morte, 
em Alcântara, de 22 técnicos brasileiros, que �há males que vêm para bem�. Bem verdade que 
línguas aleivosas asseveram que ele faz tantos improvisos porque não sabe, ou tem preguiça, de 
ler o que escrevem para ele, deve ser muito cansativo.  
Agora somos de novo culpados, desta vez pelos juros altos. Não mexemos nossos traseiros para 
pegar juros baixos. Claro, para quem há anos trabalhar se resume a matraquear, não deve ter 
entrado numa fila a não ser posando e está na boa em que ele está, mais do que nunca alie � 
perdão, latinistas. É só a gente telefonar para o banco, dizer que não paga juros tosquiadores e 
pronto. A culpa mais uma vez é nossa. Ele tem razão e minha proposta é fazermos com ele um 
acerto para o qual tenho certeza de que conto com a anuência de vocês: a gente mexe nossos 
traseiros para procurar vantagens e ele senta no dele a fim de trabalhar, para variar. E, claro, 
vamos nos acautelando contra qualquer possível medida provisória sobre nossos traseiros, quem 
sabe até a instituição do Traseiro Participativo. O Senhor Bom Deus ajude a que ele não baixe 
normas sobre nossos traseiros, basta o que já vem fazendo com eles desde que assumiu. 
 
 
Internação, corrente ou aposentadoria - 20/03/05 
 
No momento em que lhes escrevo, me encontro num estado emocional e psicológico deplorável, 
quiçá calamitoso. Sei que vocês (nem o governo, aleluia!) não têm nada com isso e minha 
revelação equivale mais ou menos à que, por exemplo, faria um ator de quinta categoria ou em 
surto psicótico, explicando à platéia, antes do espetáculo, que sua performance, naquele dia, será 
inferior à do elenco de um circo falido homiziado num arraial de Cobrobó. As vaias que recebesse 
seriam mais que merecidas e acredito que também farei jus a vaias (linchamento eu acho um 
pouco de exagero, embora, na conjuntura em que vivemos, até compreensível, todos andam muito 
tensos) e penso seriamente em não botar os pés fora de casa neste domingo, nem que seja no 
interesse de preservar minha mãe de referências desairosas, pela desdita de ter parido um filho 
como eu. 
Estou escrevendo num laptop mesozóico, movido a corda, com uma fonte de energia adicional 
acionada a querosene e já sob a proteção do Estatuto do Idoso. Tive um pouco de dificuldade em 
arrumar querosene, mas descolei dois litros numa loja que vendia geladeiras fabricadas no início do 
século passado. E, ecologicamente consciente quanto ao uso de combustíveis produtores de 
poluição, também mandei montar um filtro para conter as emanações nocivas exaladas do meu 
instrumento de trabalho. Havia até escolhido um assunto para ocupar este espaço que hoje 
envergonhadamente avacalho, mas não consigo abordá-lo, porque, refletindo melhor (sic), devo 
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estar também em surto e não tenho condição de falar sobre coisa nenhuma que não minha 
patética situação. 
Os poucos heróis que persistem em ler-me há anos devem lembrar-se de minhas queixas quanto a 
computadores. De fato, todo mundo sabe que esses aparelhos freqüentemente se entregam a 
comportamentos exasperantes e que é prudente não ter martelos, marretas ou machados à mão, 
quando se usa um deles. Mas, na minha profissão, como agora em quase todas, com a possível 
exceção da de gari, não dá para escapar. E, na verdade, sempre exagerei um pouco, para ironizar 
os � perdão � computadólatras. Fui dos primeiros escritores brasileiros a usar computador para 
escrever e posso mesmo dizer que, não por inteligência ou aptidão, mas porque minha burrice 
alcança o grau dois numa escala que vai crescentemente a dez, a experiência acabou me 
conferindo uma certa habilidade em seu manejo. 
Há algum tempo, meu computador principal funcionava bem, embora obsoleto, o que não quer 
dizer muito em informática, porque qualquer um deles já é obsoleto ao ser retirado da caixa da 
embalagem. Quebrava meu galho satisfatoriamente, tanto assim que passei longo tempo sem 
xingá-lo, nem privadamente nem em público, e somente uma vez quis jogá-lo pela janela, não o 
tendo feito por receio de machucar ou matar algum passante. Mas, recentemente, ele passou a 
insistir em apresentar umas falhazinhas levemente aporrinhantes e aí dei o mau passo: resolvi 
encomendar um novo e atravessei o Rubicão, só que, ao contrário de Júlio César (o imperador, não 
o jogador, apesar de mais famoso) comecei a tomar uma sova que estou tomando até agora e 
tudo indica que devo continuar tomando por ainda não sei quanto tempo, quem sabe o resto da 
vida. 
Ele veio com tudo em cima, últimas novidades, dos programas aos componentes. Celebrei sua 
chegada e, em processo que redundou em humilhação, cometi a imprudência de gabar-me 
exuberantemente aos amigos. �Agora estou com um Rolls-Royce� era o mínimo que eu dizia, sem 
saber que o que tinha caído nas minhas mãos equivalia a um Rolex de cinqüenta reais, em camelô 
que não dá desconto. Desde o dia em que ele foi entregue, minha ocupação mudou. Deixei de ser 
escritor, o que, se pode representar um alívio para a literatura nacional, acarreta a desvantagem 
de eu não poder mais ganhar a vida e cogitar em pleitear uma vaga na Casa dos Artistas, com 
base na minha experiência pregressa de cantor de banheiro. Entre muitos outros cretinismos que 
me afligem, está o cronográfico, de maneira que não sei há quanto tempo dedico uma média de 
pelo menos dez horas diárias a tentar fazer o diabólico aparelho funcionar, mas deve ser coisa de 
pelo menos um mês. E com a agravante de que não fomos feitos um para o outro: ele é sádico e 
eu não sou masoquista. Tentei discutir o relacionamento, mas, como sabemos, isso não dá certo, 
pois algumas incompatibilidades não podem mesmo ser superadas. Volta e meia me vem a 
tentação de presenteá-lo a algum desafeto, mas me contenho a tempo, porque ninguém merece 
vingança tão cruel. 
Não farei, Deus me guarde, seus olhos de penico e não vou pormenorizar o que tenho enfrentado, 
mas o sofrimento já me deve ter rendido alguns séculos, talvez milênios, de redução de estada no 
Purgatório. Consolo parco agora, mas deverei mudar de opinião assim que transpuser a catraca a 
que se refere meu amigo Toinho Sabacu, de quem lhes falei na semana passada. Todo dia ouço de 
alguém que isso vai passar e tudo será resolvido. Sim, com certeza, eis que tudo passa neste 
mundo, mas acho que eu passo antes. O último diagnóstico técnico que obtive foi que se trata de 
interferências sobrenaturais. Altamente científico, mas, como não disponho de ninguém do ramo, 
aceito indicações de rezadeiras, exorcistas, pais-de-santo e similares. Aceito também (vejam como 
é a vida, nunca pensei que usaria estas palavras) correntes de energia positiva das almas 
caridosas que se apiedarem. O que não impede a internação numa clínica psiquiátrica que já ocorre 
a meu alarmado médico, e/ou a aposentadoria definitiva. Ou mesmo adeus, mundo cruel. 
 

Mais uma festa da democracia � 05/09/2004 

Tempo de eleição sempre me deixa nostálgico. Além de cretino topográfico que se perde em 
qualquer lugar, sou cretino cronográfico e nunca me lembro de datas, do que foi antes ou depois, 
há um mês ou um ano. Aceito até alegações de que sou cretino completo mesmo, pois não 
somente acho que pode assistir razão a quem alega, como, de qualquer forma, estou inclinado a 
entrar nessa de paz e amor também, chega de reclamação, ao menos hoje. 
Embora, a julgar pelo pessoal que me fala na rua, venham gostando de minha recente postura 
meio sem paciência com o que continuamos a enfrentar. Mas como reclamar, agora que parece 
que já não vamos enfrentar os ventos siberianos das últimas semanas e o fulgurante astro-rei já 
faz espargir seus raios dourados sobre nossas cabeças tropicais? E, principalmente, como nos 
queixar do que lá for, se estamos começando a viver, com as campanhas eleitorais em andamento 
e as eleições chegando, mais uma festa da democracia? 
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Não, não vou reclamar de nada, vou ficar nostálgico mesmo. Sou de uma geração que votou pela 
primeira vez muito jovem e aí, coisa vai, coisa vem, nunca mais votou durante um tempão. 
Portanto, ou só tenho recordações eleitorais recentes, de cuja maior parte gostaria de esquecer, 
pois que, quando disseram que brasileiro não sabe votar, deviam estar se referindo a meu caso, ou 
bastante remotas, romantizadas como gostamos de fazer com a infância. Já falei nisso aqui, mas 
também acho que o leitorado aprecia remoer, volta e meia, acontecimentos e comportamentos que 
fazem parte de nossa existência coletiva e que muitos já desconhecem. 
Sim, a democracia, como ela sempre funcionou bem entre nós! Minha família, dos dois lados, se 
metia em política partidária e eleitoral e minhas primeiras visões da afamada soberania popular em 
ação ainda vêm da época nebulosa em que comecei a me entender. Aqui devo misturar 
recordações de Sergipe, onde fui criado até uns 11 anos, com outras de Itaparica, aonde ia sempre 
que podia, ficar na casa de meu avô materno, que era coronel. Não - como também já contei, mas 
com certeza há quem não lembre ou tenha lido - coronel do Exército ou da Polícia Militar, mas 
coronel do interior mesmo, porque, nessa época, Itaparica ainda era interior de verdade, bem 
diferente do quase subúrbio de Salvador que é hoje. 
Acho que foi em Itaparica que, sem entender direito o que se passava, testemunhei as aulas de 
desenhar assinatura. Os analfabetos não podiam votar e, como não havia tempo para ensinar 
aquele povaréu todo a ler, nem ninguém estava muito interessado, ensinava-se a desenhar a 
assinatura. Havia alguns talentos pictóricos de valor nessa turma, porque me lembro de gente 
(caneta-tinteiro, que eu acho que tem muito jovem por aí que não sabe do que se trata, não era 
para qualquer um) que, com dois ou três dias de adestramento, arregaçava as mangas, ou, no 
caso das mulheres, meneava a cabeça desafiadoramente para trás e passava a mão no cabelo, 
mergulhava a pena no tinteiro, dava uma sacudidinha para não vir tinta demais, rodopiava no ar a 
caneta em riste e tascava uma assinatura que a gente ficava com pena de não poder registrar para 
passar no cinema. Uma beleza mesmo, parecia um vôo ornamental. 
Já outros demoravam mais um pouco, tinha até a turma do papel de seda. Ou seja, alguma 
professora e cabo eleitoral escrevia a assinatura num papel comum e punha em cima dele um 
papel de seda, para o aprendiz cobrir os traços visíveis embaixo. Certos casos requeriam grande 
dedicação por parte do treinador. O aprendiz começava com lápis e a graduação para a caneta às 
vezes, creio agora, levava semanas. E, no final, quem não conseguia senão copiar a assinatura 
escrita em outro lugar, como quem copia um desenho, enfiava o modelo no bolso do paletó - pois 
quem podia vestia paletó e gravata no dia de votar. Aí era só receber o envelope com as chapas 
(cédulas), enfiar na urna, tracejar a assinatura e lá estava o povão mostrando que quem manda 
aqui é ele, apanágio das democracias. 
Pensam que esse negócio de produção, organização de eventos e coisas assim é de hoje em dia, 
mas quem acha isso não viu, por exemplo, a administração dos sapatos. Alguns eleitores 
importantes ganhavam sapatos, se bem que nem sempre do número certo, porque todo mundo 
sabe que concorrência pública é na base do preço e do cadê-o-meu. E a organização para o 
revezamento dos outros sapatos e adereços, até camisas e vestidos? Eram cronogramas 
complicadíssimos, controlados por voluntários zelosos e enérgicos. Para não falar no pessoal do 
transporte. "Tou com duas carroça de eleitô atolada na rodage de Amorêra faze dois dia", 
comunicavam à central de meu avô, que se desdobrava, pois não se perdia nem uma carroça de 
eleitores assim, quanto mais duas. Em Sergipe, cansei de ver brigas por causa de caminhões de 
eleitores que, seqüestrados por adversários políticos sem saber, assim como não sabiam ler os 
nomes nas chapas, votavam de qualquer jeito, já que estavam ali para isso. A democracia tem 
suas distorções e receio que, por esse Brasil afora, a História registre desvios e mais desvios de 
caminhões de eleitores. 
Hoje, claro, é diferente, hoje tem até gente que nunca conheceu tempos sem eleições, ou com 
eleições estapafurdiamente montadas. Hoje votamos em urnas eletrônicas, ninguém desgruda da 
televisão no horário eleitoral, o que está se vendo aí é algo completamente diferente. O eleitor é 
consciente, bem informado. E acabou, por exemplo, a troca de favores, dinheiro ou empregos por 
votos, como qualquer um que acompanha o noticiário pode ver. É a festa, é a festa da democracia. 
O que interessa é que, como naquele tempo, quem continua mandando somos nós, o povo. 
 
 
Mentira, mentira, mentira! - 25/09/05 
 
Reproduzo no título acima, dando o devido crédito, as palavras proferidas pelo ex-deputado 
Severino, ao mencionar as denúncias de que ele recebia uma gruja do concessionário dos 
restaurantes (casa de pasto talvez fosse a designação mais adequada a boa parte da freguesia dos 
estabelecimentos em questão) da Câmara. O homem estava indignado, era sua honra em jogo, era 
o presidente da Câmara de Deputados, uma das mais altas autoridades do país, sendo falsamente 
acusado de tomar uma grana comparável à de um bom flanelinha, desses que no Rio às vezes 
cobram 50 reais pelo direito de usar a rua por três horas. Quer dizer, o flanelinha pode até ganhar 
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mais um pouco e certamente qualquer chefe de quadrilha que explore menores mendigos fatura 
bem melhor, mas, de qualquer forma, podia sair num jornal estrangeiro e não ficava bem para a 
nossa imagem. Mentira, mentira, mentira, pois.  
Haverá quem ache que é mentira dele, porque, ao que parece (fico todo cheio de dedos ao 
escrever estas coisas, não só porque pertenço à deletéria imprensa, como porque posso ser 
processado e condenado, como esse doleiro que pegou uma pena de 25 anos, num país onde 
autores de chacinas são até absolvidos, traficantes perigosos cumprem pena em regime semi-
aberto ou não cumprem pena nenhuma e a impunidade é geral, a não ser para quem incomoda), 
ele recebia mesmo o agradozinho dele. Tanto assim que certamente tomou uma providência 
imediata e mandou comprar � claro que com dinheiro nosso, pois, afinal, era despesa pública � 
um dicionário novo, onde encontrou a palavra �renúncia�. Sabem como são essas coisas, a palavra 
�renúncia� está em uso praticamente desde que começou a língua portuguesa, mas o dicionário 
dele era mais antigo e não registrava essa tal renúncia, coisa certamente de comunistas, que são 
traidores da pátria, sim, mas muitos são inegavelmente inteligentíssimos. Aí ele pegou o dicionário 
novo, achou a palavra, não gostou muito, mas não imaginou outro jeito e resolveu renunciar.  
Pensou no país até o fim e em amenizar tanto quanto possível o sofrimento de quem, afinal, não 
tinha nada a ver com o problema. Primeiro, pensou na aposentadoria, obrigação de pai de família e 
provedor. Segundo depreendo da leitura dos jornais, já está garantida. Depois pensou nos 
parentes e amigos, que são tão parte do povo brasileiro quanto vocês e eu e, portanto, não há o 
que reclamar, são brasileiros sendo beneficiados, melhor isso do que só se fosse no tempo dos 
russos. A renúncia não os podia prejudicar e então ele teve a hombridade de visitar o presidente da 
República, onde, ao que se disse, tratou dos problemas de seu povo, ou seja, pediu e obteve a 
garantia de que nenhum apaniguado seu perderia o emprego. Só mesmo um mau brasileiro, como 
nós, da imprensa, não compreenderia o calor humano desses dois grandes corações.  
E, claro, somente a má vontade � e má vontade é com a gente da imprensa mesmo � é que vê 
na renúncia o reconhecimento da culpa e a convicção de que, exposto a julgamento, seria 
condenado. Portanto, passemos a borracha em tudo isso, graças a Deus somos brasileiros e 
resolvemos no entendimento o que em outros países que se dizem mais afortunados se resolve no 
tiro. Ele renuncia, ninguém fica mais querendo bisbilhotar o que não é da conta de ninguém além 
dele mesmo, porque nosso direito é o de pagar os subsídios (ou que outro nome artístico ora se 
empregue para designar tudo o que deputado embolsa legalmente, de forma direta ou indireta) 
dele e de nos gabar disso em qualquer lugar � a democracia está aí mesmo e não me deixa 
mentir: quem nos deu nosso juízo foi o governo, quem nos concede permissão para pensar é o 
governo, quem nos dá o direito de opinar e falar é o governo e, enfim, a gente só se queixa do 
governo porque é um governo bom e dá permissão, lembrem como o presidente disse que tem de 
ter muita, mas muita paciência mesmo, com um povo que pelo visto só faz atrapalhar.  
Pronto, tudo resolvido. O dinheirinho pago já deve ter tido bom uso, ajudando um aqui, outro ali, 
vocês não sabem que saco sem fundo é eleitor nordestino. Se soubessem, não abriam a boca para 
ficar aí dizendo besteira sobre como deputado ganhar demais e ter muita regalia para pouco 
trabalho. Experimente ser do interior do nordeste e voltar à sua terra como deputado � é dinheiro 
que pedem que não acaba mais nunca, mas ninguém se lembra nessas horas da função social de 
alta relevância que o deputado exerce. Ouviram o galo cantar, não sabem onde e ficam repetindo 
essa bobajada, quem quiser que pense que o comunismo morreu, ele continua bem vivo aí, com as 
mesmas táticas desleais e inescrupulosas. E calvário enfrentado pelo bem do país, dolorosos 
momentos vividos, agora tem assegurado o direito de se candidatar e, provavelmente, de se eleger 
outra vez. A elite, talvez ele tenha comentado na visita ao presidente, não se conforma mesmo 
com um presidente operário e um nordestino militante como ele, de sotaque e tudo.  
Alguém tem de prender e arrebentar essa elite, é a conclusão a que venho chegando. Ela já está 
indo longe demais com esse negócio de sabotar o governo Lula e brasileiros típicos como o futuro 
deputado Severino. Em primeiro lugar, a elite financeira, os bancos, muitos dos quais se dão tão 
mal que nem imposto de renda pagam, têm os maiores lucros de sua história, ou seja, a economia 
vai esplendidamente. Devem estar chateadíssimos com essa situação. A elite política tem no seu 
topo eles mesmos, isso é coisa que se faça? O FMI nos cobre de elogios, ostentamos um belo perfil 
internacional e um líder carismático e decidido, sempre na frente de combate. Mas a elite não 
engole estar se dando tão bem com esse governo, deve ter medo de ser feliz. Mentira, mentira, 
mentira, como disse o ex-deputado e futuro deputado Severino.  
 
 
O programa Fala Zero - 08/05/05 
 
 Como diversos entre vocês (a palavra �como�, no caso, não é verbo, faço questão de esclarecer), 
fiquei um pouco surpreendido com a iniciativa do governo em orientar o uso da língua para o 
politicamente correto. Digo �um pouco� porque espero patadas desse governo com regularidade e 
os brasileiros estão acostumados a ele meter o bedelho em tudo. Mas, se a surpresa foi pouca, a 
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reação não pode ser, porque, demonstra a História, é assim que começa. Vão tomando um 
dedinho, a gente deixa, aí tomam a mão, tomam o braço, tomam o tronco e quando a gente (aliás, 
�gente�, assim como �pessoa�, não devia ser palavra feminina, porque há o risco de ofender 
homens extremadamente ciosos de sua masculinidade; tentemos empregar, por exemplo, �gento� 
e �pessôo� ao nos referirmos ao sexo masculino e �genta� ao feminino) se dá conta, já tomaram o 
corpo todo.  
Eu pensava que uma secretaria de Direitos Humanos se ocuparia basicamente de direitos 
elementares, como saúde, educação e segurança. Mas é bobagem, porque já estamos bem 
cuidados(as) nessas áreas, qualquer um(a) sabe. Cabe agora baixar instruções sobre a linguagem 
autorizada. Precisando conseguir empregos para quem é companheiro e está necessitado de um 
trocado às nossas inesgotáveis custas, criam-se cargos que não têm o que fazer e os ocupantes e 
ocupantas desses cargos produzem idéias brilhantes como essa, de criar uma espécie de Socila 
(lembram a Socila?) para o povo (ou a pova) falar direito e não nos fazer passar vexame (que, 
aliás, em certas áreas do país, é sinônimo de dor de barriga) a tempa toda, como de hábito.  
Com toda a certeza, as instruções que já foram ventiladas são fruto de vasto mapeamento 
lingüístico, filológico e sociológico, que deu autoridade a seus(suas) formuladores(as) para 
estabelecer o que é aceitável no falar e no trato social, que é uniforme em todo o(a) nosso 
imenso(a) Brasil e, se não é, vai ter que ser. Imagino que algum(a) deputado(a) já esteja até 
apresentando projeto de lei cujo primeiro artigo, que vai resolver logo tudo com uma canetada, 
rezará �todo brasileiro e toda brasileira é obrigado(a) a ser bem-educado(a), tratar todo(a) 
mundo(a) bem e não proferir palavras ou expressões não constantes do Vocabulário Petista da 
Língua Portuguesa Falada no Brasil�.  
Parece talvez simples, mas é tarefa hercúlea, eivada de armadilhas insuspeitadas. Quem usa 
expressões como �negro de alma branca� é, na minha opinião, um(a) óbvio(a) babaca(o), mas não 
se atenta o suficiente para o outro lado. E �passar pela vida em brancas nuvens�, por exemplo, que 
tem clara (escura, aliás; por que claro é que é claro e escuro não é claro? � discrimination, 
discrimination) conotação negativa, ofendendo assim os numerosos arianos brasileiros, dos quais, 
na Bahia, eu mesmo conheço dois? �Agora me deu um branco�, nem pensar. �Entregar a prova em 
branco�, assim vinculando ignorância ou falta de cumprimento dos deveres escolares aos brancos, 
também tem de ser evitado(a). Não esqueçamos tampouco nossos(as) irmãos(ãs) orientais e, 
quando um(a) locutor(a) esportivo(a) disser que tal ou qual time(a) amarelou, deverá receber 
cartoa vermelha, para deixar de ser insensível e preconceituoso(a), eis que os(as) amarelo(as) são 
tão valorosos(as) quanto os(as) membros(as) de outras raças.  
Na minha condição de baiano, passo a semana em prantos, quando alguém classifica alguma coisa 
de �baianada�. Imagino como não devem sentir-se os(as) beócios(as) e capadócio(as) ainda hoje 
existentes, para não falar nos(as) eslavo(as), cuja designação quer dizer �escravo�. E programa de 
índio(a), meu Deus, a que ponto chegará o desrespeito? Na Bahia, um determinado corte de carne 
(lombo) se chama �paulista� e é caso de intervenção federal naquele revoltante estado da 
federação, onde passa absolutamente impune as(os) pessoas(os) dizerem que hoje vão comer um 
paulista. E as palavras chulas, que aos montões (ou montanhas) se insinuaram no nosso falar 
decente mas incauto? Não sei se a distinta senhora ou o amável cavalheiro ou até mesmo a(o) 
criança(o) que me lêem sabem que, ao mencionar �fosso�, usam a forma portuguesa do particípio 
passado de um verbo latino que não ousa dizer seu nome em forma impressa, pelo menos na 
maior parte dos jornais e que quer dizer isso mesmo que você está pensando.  
A língua portuguesa é muito imperfeita e até mesmo nossa espécie é designada pelo nome de 
�homem�, que deplorável atraso! Claro que temos de usar �ser humano� e �serhumanidade�. E, 
evidentemente, há que levar-se em conta os brios de muitos animais e, assim, passarmos o que 
admito ser um certo risco, mas que vale a pena pelo bem da pátria (mátria). Ou seja, ao nos 
referirmos a uma onça, é indispensável procurar examinar o animal em questão nas suas partes 
íntimas, para nos certificarmos de que não se trata de um onço, que do contrário teria sua 
virilidade agredida. Para não falar num rosário deles e já posso prever a revolta dos cobros, dos 
tartarugos, dos borboletos, dos garços, dos formigos, das jacaroas, das morcegas, das tatuas, das 
crocodilas, das bem-te-vias, das urubuas e de tantos(as) e tanto(as) outros(as) que, assim, 
ajudam sem querer a preservar o sexismo na nossa maneira de pensar.  
Acho que vou me juntar à ala radical desse movimento, que culminará certamente na instituição do 
programa Fala Zero e do Silêncio Participativo, o que não atingirá, para aflição de muitos, o nosso 
presidente. O qual, aliás, como me disse um alto funcionário (perdão; servidor) da República, não 
tinha conhecimento dessa cartilha.  
� Creio que Sua Excelência não tem conhecimento de cartilha nenhuma � respondi eu, 
possivelmente cometendo uma pequena injustiça, mas não dava para deixar de aproveitar bola tão 
bem levantada.  
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O Rinha Zero vai dar certo � 31/10/2004 

Ultimamente, como devem ter notado os pacientíssimos leitores que visitam este espaço, dei para 
me preocupar com os entrelinhistas, o pessoal que lê nas entrelinhas. Espero tratar-se de um surto 
passageiro, que vá embora depois do segundo turno eleitoral. O entrelinhismo, afinal, é uma 
postura filosófica ou metodológica arraigada em muita gente e, se quiser continuar a escrever e 
publicar, vou ter que conviver com ele o resto da vida. Mas hoje, particularmente, faço questão de 
deixar claro aos entrelinhistas que, além de não ter recebido oferta de suborno nenhuma, não 
posso ser acusado de defensor das brigas de galo e Itaparica está aí, para não me deixar mentir. 
Eu não devia falar, porque as brigas de galo, assim como o jogo do bicho, são práticas 
secretíssimas e raríssimas (diz aqui que a rinha na qual foi preso Duda Mendonça funcionava havia 
apenas 17 anos, não dava ainda para ninguém suspeitar de nada), mas, em Itaparica, há brigas de 
galo. Na última vez em que me manifestei contra elas, no Mercado, fui vaiado. Meus conterrâneos 
sabem que eu não suporto briga de galo e jamais botei os pés na rinha da... Ia dizer o nome do 
lugar onde fica a rinha mais popular, mas não sou dedo-duro, ninguém sabe onde é e não serei eu 
quem fará a revelação. E mais, desfiro um golpe final. O próprio Duda Mendonça, que há décadas 
não vejo em pessoa, foi, muito brevemente, meu aluno e, depois disso, chegamos a trabalhar 
juntos, ainda mais brevemente. Nessa época, ele teve a oportunidade direta de expressar sua 
impaciência em relação aos comentários que uma vez lhe fiz, sobre brigas de galo. Ou seja, igual a 
muita gente pelo mundo afora, ele gosta de brigas de galo e a discussão, digamos, filosófica, sobre 
o assunto redundaria inútil � nem eu iria convencê-lo, nem ele a mim, de maneira que não 
discutimos e continuamos no trato amistoso que sempre tivemos, até que a vida nos fez sumir um 
do outro, a não ser a distância. Os aspectos jurídicos das brigas de galo são outra coisa que 
também não vou discutir. As brigas são proibidas e acabou-se, dura lex, sed lex. O que quero ver é 
se dá para abstrair esses aspectos da questão, para examinar somente o que aconteceu no tal 
episódio. Segundo li, foram destacadas dezenas de policiais, todos de colete à prova de balas, a 
fim de desbaratar a temível organização criminosa. Provavelmente, em termos técnicos, a 
operação estava correta, mas é assim que se costuma proceder, no Brasil? É assim que vemos 
tratados os criminosos de todos os tipos, inclusive os chamados de colarinho branco, que assolam 
a nossa vida? Não, claro que não é assim, estamos fartos de saber que não é assim. Numa rinha 
que funciona há 17 anos, em local mais do que conhecido, está presente o marqueteiro do 
governo, arma-se essa presepada toda e se prende o dito marqueteiro, em mise-em-scène digna 
da captura de pelo menos o ajudante-de-ordens de Bin Laden. Que novidade é essa, agora as 
rinhas de galo são prioridade do governo, o Rinha Zero substituirá o Fome Zero, já que este não 
deu certo, nem vai dar? Trata-se de uma ação inserida no contexto maior da proteção aos animais, 
que agora o Brasil converte em programa fundamental do governo? É bem verdade que vivemos 
num país onde é �mais negócio� matar o fiscal do Ibama do que ir preso pelo assassinato do 
jacaré. Matar bicho é crime inafiançável, cana dura. E matar gente é moleza, tanto assim que o 
método mais fácil de se livrar de um desafeto no Brasil é encher a cara e atropelá-lo. Se alguns 
poucos requisitos forem satisfeitos, o sujeito é solto imediatamente e ainda processa a família do 
defunto por danos morais. Horrível pensar isso, mas alguém falou no boteco e é verdade: se o 
Bateau Mouche estivesse cheio de tatus, provavelmente os responsáveis pelo desastre teriam sido 
presos e punidos exemplarmente, mas, como era só gente, deu no que deu. Sério mesmo, 
queridos leitores, entrelinhistas ou não, o que estou discutindo não é o problema de atividades 
como as dos realizadores de brigas de galos, rodeios, vaquejadas, lutas de cães, canários ou 
peixes. Não se trata do que o homem faz com ou contra os animais. Isso rende anos de discussão 
apaixonada e até brigas sérias e não pretendo me meter nelas, pelo menos agora. O que quis foi 
chamar a atenção para a singularidade dessa estranha operação. Como disse antes, pode estar 
certíssima, admito até que provavelmente me alinharia com os que acham que devia ser sempre 
assim, mas não é normal entre nós, isso a gente sabe, teve toda a cara de uma ação especial, 
casuística. Ou seja, claro que há alguma coisa que não sabemos, nessa história toda. Boatos e 
versões hão de estar correndo soltos em rodas de conversa pelo Brasil afora. A maior parte 
fazendo a velha pergunta, que, para me exibir mesmo, lembro em latim dos tempos da Faculdade: 
Cui prodest? A quem aproveita, quem sai ganhando? Não sei, gostaria de saber. Devo ser muito 
burro, aliás, porque não faço a menor idéia. De repente essa armação toda, um escarcéu federal? 
É, deve ser um programa novo do governo, deve ser o Rinha Zero mesmo, nunca se sabe, o 
mundo é cheio de novidades. Fiquei remoendo esse assunto, que reconheço já estar velho, e 
acabei por perder espaço para tratar do segundo turno, especialmente na poderosa cidade de São 
Paulo, onde, por sinal, Duda assessorou d. Marta. Não tive nem tempo de comentar a propaganda 
do PT, ora pactuado com o dr. Maluf �pelo bem de São Paulo�. Pois é, nunca se diga �dessa água 
não beberei� ou �já vi tudo o que tinha que ver�. E, aconteça o que acontecer, ao menos que seja 
mesmo pelo bem de São Paulo. Pelo bem de todos os brasileiros, aliás, Deus é grande e uma hora 
dessas há de nos acudir. 
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Os Independentes do Ritmo - 27/11/05 

O nome acima era afetuosamente usado para designar um conjunto musical que fez breve carreira 
na Salvador de meu tempo, que os anos não trazem mais. Eram os Independentes do Ritmo 
porque cada um tocava para um lado. Lembrei-me deles agora, depois de assistir a um nobre 
deputado cujo nome me escapa passar uma eternidade para fazer uma pergunta ao ministro 
Palloci, se embaralhando todo, ao ponto de esquecer a pergunta. Fiquei aliviado quando o ministro, 
que não pode ser levado na conta de burro, disse que não tinha entendido, porque eu também não 
tinha bispado nada. Aí a bola voltou para o deputado, que fez umas embaixadas e lavrou jóias da 
oratória pátria, tais como �V. Excia. sabia de que�, amaciou a pelota, deu umas duas cabeçadas, 
aparou na coxa e perguntou algo ainda difícil de entender mas patentemente anódino, cuja 
resposta não tive paciência de esperar. 
Fiquei imaginando o dinheiro gasto nessas pizzas que, a não ser num raro caso ou outro, não vão 
efetivamente punir alguém. E naquela pantomima toda, o presidente entrando em clima de 
�primeiro reeleição, segundo reeleição, terceiro reeleição, último reeleição� e achando que ninguém 
está notando, o país parecendo novamente à deriva e o governo e seus trinta ou quarenta 
ministros lembrando saudosamente os Independentes do Ritmo, a sensação geral de que nada vai 
chegar a lugar algum. 
Chutando alegremente antigos parceiros para os lados, dando uma cotovelada aqui e acolá e 
adotando posturas ambíguas, o presidente permanece no palanque de onde nunca saiu e seu único 
objetivo � de novo, ele pensa que engana, mas transparece � é reeleger-se. Claro que o que 
estou dizendo seria negado por ele, como também era negado pelo dr. Fernando Henrique. Escrevi 
aqui, quando comecei a me estranhar com esse governo, que o dr. Fernando Henrique, como 
primeiro disse o Verissimo, era um mau presidente, mas daria um excelente ex-presidente. De fato 
seria, discursando em francês e tudo mais que nos infla o peito de orgulho, e só não é verdade 
ainda porque também está na cara que ele bem que gostaria de fazer mais um sacrifício pela nação 
e ser presidente outra vez � dispomos de vasto acervo de gente que quer sacrificar-se pela nação, 
notadamente que já está ou esteve no bem-bom. 
Ele não apenas só pensa naquilo como já mostrou que é capaz de trocar aliados, dispensar quem 
serviu mas não serve mais e dar opiniões conflitantes com seu comportamento, sempre que for 
necessário. Porque, isto digo eu, e assumo que é subjetivo, aceito até que opiniático, mas pelo 
menos é honesto, o que ele quer mesmo é o poder, é ficar por lá o tempo que der, como o ditador 
africano por quem professou mal-disfarçada inveja. É o barato dele, são as viagens, os discursos, 
as homenagens, o turismo oficial, a babação geral � essas coisas do poder. E, de novo admitindo 
subjetividade, tenho a certeza de que ele mente, quando diz que a Presidência não lhe interessa 
por si, não nasceu presidente. Não nasceu, mas chegou lá e agora quer ficar o máximo de tempo 
possível. Acredito que, hoje, tudo para ele é visto depois de passado pela peneira da reeleição. Se 
é bom para a reeleição, que seja feito. Se não é bom, que seja tirado da frente. 
Dirá alguém que ele está sonhando alto, porque nada garante que seja reeleito. Mas todos os 
entendidos no assunto com quem converso ou que leio acham que ele se reelege mole. Quem não 
gosta pode ser o classe média que toma chope nos melhores botecos, mas o povão mesmo vai 
votar nele. Até o desgaste do PT, dizem-me alguns desses entendidos, não será tão intenso quanto 
se imagina. E o Bolsa-Família elege, me disse uma amiga que é mais inteligente e sabe mais das 
coisas do que eu. Bem, não vou discutir com os entendidos e tampouco com as pesquisas, ele vai 
ser reeleito. E, assim como o dr. Fernando Henrique tem tudo para ser um grande ex-presidente, 
Lula foi dos melhores ex-candidatos de nossa História. 
Nesse caso, seria pedir muito um plano de governo? Um programazinho certinho ou mais ou 
menos certinho, com aquele receituário elementar dos cursos de planejamento? Os objetivos do 
governo são tais e tais. Esses objetivos são quantificáveis em tais e tais metas. Pronto. E aí tentar 
seguir esse programa, tentar fazer pelo menos um décimo do que pode ou prometeu fazer. Vá lá, 
um centésimo. Um centésimo do que ele prometeu estaria de bom tamanho. Pelo menos que 
aquele espetáculo do crescimento em que ele vivia falando não aconteça só com os bancos e uns 
tantinhos outros, mas ao chamado povo em geral. O antidenuncismo como programa de governo 
me parece muito pouco, embora renda cada improviso mais retado do que o outro. 
Mas não creio que isso aconteça. Quem faria o tal programa agora? Quais são os quadros de que o 
poder dispõe, a esta altura? Que podemos almejar, a não ser a um governo reativo como esse? 
Pois o governo não tem costumado tomar iniciativas e, quando as tomou, muitas foram 
desastrosas. Se acontece alguma coisa, aí, sim, ele reage, nem sempre com eficácia. Mas é o que 
temos, segundo, repito, os entendidos e, até agora, as pesquisas. Os Independentes do Ritmo vão 
continuar a desafinar para cima e para baixo e nós vamos continuar a ouvir discursos sindicais. Se 
é inevitável, que fazer? Relaxar, como sugere o compreensivo urologista, ao fazer o discutido 
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exame de toque. É, relaxemos, pois, afinal temos à frente da nação um homem que sabe o que 
quer: a Presidência é dele e ninguém tasca. Quando os Independentes do Ritmo tocavam, a gente 
fingia que não percebia e dançava. Continuaremos a dançar, nascemos para bailar. 
 
Que elites, cara pálida? 
 
Hoje eu não ia falar do governo. Tem gente, acho que a maioria, que não acredita, mas a verdade 
é que não gosto de ficar falando mal do governo, como, aliás, já disse em outras ocasiões. Não só 
me lembra meu votinho de otário, dado a um partido que acreditava diferente dos demais, como é 
chato pegar no pé dos homens o tempo todo, ainda mais em nosso querido Brasil, onde nos 
acostumamos a que tudo tenha por trás armação ou mutreta. Já me acusaram de envolvimento 
com não sei quantos esquemas, que nem consigo entender direito, tamanha a complicação. O ouro 
de Moscou, do qual peguei muito para penhorar na Caixa Econômica lá na Bahia (vinha em 
saquinhos com cifrões impressos, como nas histórias em quadrinhos, se bem me lembro), 
infelizmente não mais complementa meu modesto orçamento de agente das forças do Mal e das 
ideologias exóticas. Os dólares manchados de sangue provenientes de Wall Street tampouco têm 
pintado. Enfim, é uma situação bastante apertada para nós, os que enganam o povo por dinheiro e 
poder.  
Mas isso não vinha impedindo que eu recebesse cartas anônimas que começavam quase sempre 
com a frase �se você ainda não está inteiramente corrompido�. Vai ver, o autor chegou à conclusão 
de que já sou caso perdido e desistiu. Ou então, nunca se sabe, foi silenciado pela CIA, pelo 
Mossad, pela Al Qaeda ou pelo comitê municipal do PSDB de Itaparica, organizações poderosas que 
� não sou eu quem vai revelar, é claro, até porque não sei, esta vida de agente secreto é muito 
estranha � com certeza estão por trás do que escrevo, principalmente do que digo nas 
entrelinhas, pois, apesar de minhas negativas, é patente que continuo a escrever muito nas 
entrelinhas. Por exemplo, embora eu tenha escrito enfaticamente que não admito a idéia de �fora, 
Lula�, assim como não admitia o �fora, FH�, me garantiram no boteco que, nas entrelinhas, eu 
estava afirmando o oposto. Desmenti, mas não creio ter obtido muito sucesso e fiquei até com 
medo de ser processado por �crime entrelinhal�, delito inexistente, mas nada que uma 
medidazinha provisória não resolva e que, talvez, muito talvez, talvezíssimo, só de brincadeirinha 
mesmo, pode ter ocorrido, num momento de descontração, ao ministro Gushiken, autor da 
inesquecível comparação entre o presidente Lula e o imperador do Japão, que nos ofereceu como 
justificativa para medidas contra a imprensa.  
Agora há diversas novidades, das quais os pouparei, contando apenas duas, as mais interessantes. 
A primeira é a que me parece mais surpreendente, não só para mim como para os abnegados que 
acompanham esta coluna. Sabe esse pugilo de bravos(as) que eu até cheguei, de certa forma, a 
lançar a candidatura do dr. Fernando Henrique à Academia Brasileira de Letras, ressalvando que na 
minha vaga, ou seja, depois que eu já estiver residindo no São João Batista e, em conseqüência, 
ficar lamentavelmente impossibilitado de comparecer às sessões, a não ser que venham a ser 
espíritas. Pois agora não passo de porta-voz do dr. Fernando Henrique, é o que estou lhes dizendo. 
Ainda não sei quanto estou levando nessa, nem que cargo ele me está reservando, nem mesmo o 
que ele quer que eu portavozeie. Mas existe a convicção entre alguns missivistas de que eu 
realmente sou porta-voz dele. Quem te viu, quem te vê, nunca pensei, esta vida é um espanto 
atrás do outro.  
A outra novidade é mais difundida e jeitosinha. Trata-se de como eu, um rapaz (licença poética, 
licença poética) de boa vontade e bons propósitos, mas muito mal informado e bobão, estou sendo 
engabelado pelo complô dos jornalões, de grandes interesses financeiros e de entidades arcanas de 
que compreendo muito pouco ou nada, para desestabilizar o governo. Estou, em suma, fazendo o 
jogo alheio sem saber. Destino chato, este meu. Já não bastava a época dos comunistas da minha 
juventude, em que eu dedicava quase todo meu tempo a ser inocente útil? Lá vou eu novamente, 
repetindo a sina e botando o pescoço para fora (segundo alguns, até arriscando-o, espero que 
apenas metaforicamente) para beneficiar inimigos do povo?  
É, pode ser, nunca fui muito bom de política mesmo e minha única eleição foi para a secretaria de 
Cultura do centro acadêmico da faculdade, isto porque Glauber Rocha, então colega de turma, 
inventou que tinha de ser eu e me elegeram. Fui professor de ciência política, mas devo continuar 
a prova viva do que disse Shaw sobre como quem sabe faz e quem não sabe ensina. Com certeza 
há algum complô mesmo. Muita gente do governo tem se queixado e li no jornal que o dr. 
Mercadante e o dr. Dirceu reclamaram que as elites estão querendo desestabilizar o governo. 
Tomei um susto. Não com o que eles disseram, porque quem é presidido pelo orador Luiz Inácio 
Lula da Silva não tem medo de discurso nenhum, pode vir de lá até americano, que a gente traça. 
Foi com esse negócio das elites. Então as elites estão querendo desestabilizar esse governo 
reformista e realizador, presidido por um operário (sic)? A vastidão de minha ignorância espraiou-
se imisericordiosa, à minha frente. Eu pensava que elite é um nome que se dá a quem está por 
cima � e como eu disse, ensinei ciência política e tinha até reputação razoável como professor, há 
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testemunhas. Mas não deve ser, ou eles não diriam. É uma situação horrível. Os banqueiros, elite 
financeira, não agüentam mais os prejuízos e querem desestabilizar o governo. Os por cima da 
carne-seca, também elite, não agüentam mais tantas benesses a nossas custas e querem 
desestabilizar o governo. Quem está no poder, ou seja, o governo, certamente elite, pelo menos no 
meu tempo, quer desestabilizar o governo. Portanto, ao falar mal do governo, estou é servindo de 
instrumento para ele. Claro que, além de tudo, vou ficar maluco de vez. Como diz o colega 
Ancelmo, é grave a crise.  
 
 
 
Que tal uma tolerância zero para nós? - 29/05/05 
 
Sei que não adianta, mas reitero minha rejeição ao rótulo de �formador de opinião� que a toda 
hora me pespegam. Não só o acho pretensioso, como não creio que seja verdade. O que acredito 
que faço com alguma freqüência é dar forma ao que muita gente já vinha pensando, ou veicular o 
que ela já trazia formadinho na cabeça e não tinha como manifestar. Não sou megalômano, para 
achar que, depois que dou um palpite � que, aliás, pode ser uma perfeita besteira, pois claro que 
digo besteiras como todo mundo, embora talvez não tão abundantemente quanto uns e outros, 
pelo menos em público �, vai aparecer um monte de gente querendo segui-lo. Só se for um 
palpite que já esteja dormindo ou armazenado na cabeça do pessoal e eu apenas o desperte, ou dê 
de cara com ele no fundo de uma gaveta que já desistimos de arrumar.  
Além disso, é injusta a fama de desrespeitoso e irreverente (debochado, dizem também) que me 
dão. Não sou desrespeitoso, pelo contrário, sou enquadrado ao extremo � trauma de juventude, 
desde um pai não muito dado a gracinhas ao colégio em que estudei, onde até nos ensinavam a 
nunca dizer �hein?� ao nos falarem, mas �como?� ou �sim?�, pois �hein� era considerado grossura. 
Quando entrei para a Academia, João Cabral acabou me dando um esbregue para eu parar de 
chamá-lo de �senhor� e o atendi, mas até o fim tive dificuldade em chamá-lo de �você�. 
Irreverente, talvez um pouco, mas não de caso pensado, é por jeito de ser mesmo. E sem faltar 
com o bendito respeito.  
Em outras épocas, já fui até tido como subversivo e houve tempo em que quis ser, mas não andei 
pensando em luta armada nem em mandar ninguém para o paredão, depois de salvarmos a pátria 
(não salvaríamos nada, boto até as mãos para o céu porque não chegamos lá). Já me manifestei 
contra essa patacoada de �Fora, Lula� que começou a aparecer na internet, assim como, apesar de 
não compor a mesa diretora do fã-clube de dr. Fernando Henrique, fui contra a patacoada do 
�Fora, FH�. Me arrependi de meu voto, mas o homem foi eleito, dentro das normas de um estado 
de direito. É, portanto, o presidente legítimo e indiscutível e não tem nada desse negócio de �Fora, 
Lula�. Falar mal, sim, qualquer um pode, contanto que não cometa delito ao fazer isso. Eu, por 
exemplo, falo mal bastante, mas não só muitos outros brasileiros também falam como ninguém 
nos deu esse direito, esse direito é nosso, o ser humano só pode aspirar à plenitude de sua 
humanidade se não lhe tolherem a liberdade de pensar e opinar, que, na minha opinião, nasce com 
ele.  
Assim postas, desculpo-me se verbosamente, minhas premissas, passo a novo palpite. Nós, como 
também vivo dizendo, temos uma tradição de subserviência à autoridade. Fazem gato e sapato da 
gente e continuamos a nos portar como se eles fossem nossos patrões (e que patrões!) e não 
exatamente o contrário, nós é que somos os patrões deles. Isso é repetido da boca para fora o 
tempo todo, mas na prática ocorre o contrário. Se eu fosse Nélson Rodrigues, teria a coragem de 
dizer que mora um puxa-saco na alma de cada um de nós, mesmo que, em alguns casos, bem 
pequenininho. Aturamos todo tipo de indignidade, assistimos a um festival de roubalheira de deixar 
qualquer um zonzo, temos um presidente que, se ocupasse um emprego normal (eu ia escrevendo 
�trabalhasse num�, mas o escritor tem de buscar a palavra exata), já teria sido pelo menos 
advertido por absenteísmo, temos um Congresso, assembléias e câmaras de onde toda hora saem 
escândalos de arrepiar Belzebu, um Judiciário (não se pode dizer isso, a não ser no boteco, mas eu 
arrisco a reproduzir aqui) em que o povo não confia, nada exceto cobrança funciona direito, 
trabalhamos quatro meses por ano para o governo, temos medo de sair de casa e até de ficar em 
casa, recebemos ordens de bandidos, somos governados a canetadas arbitrárias � e, enfim, 
qualquer um poderia desfiar um rosário que encheria esta página.  
De vez em quando, eles falam em tolerância zero para isso ou para aquilo. Minha idéia é simples: 
tolerância zero é coisa nossa, não deles. Acho que já estamos crescidinhos o suficiente para 
engrossar e resolver estabelecer tolerância zero para com a incompetência, a má administração, o 
mau serviço, o mau desempenho dos nossos empregados, enfim. Nada mais de enrolação: 
tolerância zero. Nós pagamos, nós temos direito. Ou então não pagamos mais, apesar de ser um 
caso muito grave de desobediência civil, que se deve reservar para a eventualidade de não haver 
outro jeito, porque aí eles iam ter de prender todo mundo e eu gostaria de ver como eles iriam 
prender todo mundo.  
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De minha parte, ainda não quero ir tão longe, mas venho pensando numa desobedienciazinha civil, 
quando a oportunidade se oferecer. Nada de muito espetacular, até porque me falta vocação para 
gestos retumbantes, mas minha intenção, por exemplo, é me recusar a preencher um formulário 
com declaração de raça, como parece que está entrando na moda, do mesmo jeito que na 
Alemanha nazista ou na África do Sul do apartheid. Na verdade, penso em escrever, digamos, um 
turpilóquio (domingo, dia de exercício com o dicionário, não pensem que me esqueci) no local 
indicado e perguntar ao(à) funcionário(a) se é aquilo mesmo e se ele(a) gostaria de me ver repetir 
a expressão na presença dos seus superiores, da polícia, de um ministro, ou de quem lá fosse.  
Estou aguardando a oportunidade. E, enquanto isso, conclamo o gentil leitor e a encantadora 
leitora a ações semelhantes. Existe já um remédio na praça, produto natural sem efeitos colaterais 
nocivos. Chama-se Vergonhanacaril e uma cápsula por dia resolve o problema. E dá um belo 
slogan: �Salve o Brasil, use Vergonhanacaril.� Sim, eu sei que, na nossa pronúncia, isso dá outra 
bela rima, mas aí você mesmo(a) escolhe, não sou formador de opinião.  
 
 
Sábado muda tudo � 26/12/2004 
 
Chegou, ai de mim, ai de vocês, a hora da crônica de fim de ano. Antes, não sei bem como, 
escapei à de Natal, devo ter aplicado algum golpe. Mas a de fim de ano parece que não tem jeito. 
Bem que tentei, embora confesse que sem fazer o tremendo esforço de reportagem que talvez 
alguns, equivocadamente, esperassem de mim. Nós, anciões, nos recusamos a fazer qualquer 
esforço de reportagem, a não ser os necessários para aparecer no Fantástico aos 93, malhado, de 
sunga sem camisa, mostrando os troféus ganhos nos Jogos Matusalém da Flórida (notadamente a 
Copa Santa Mônica, dada ao possuidor do maior número de dentes naturais � no caso quatro, 
novo recorde sul-americano) e deixando os chifres no quarto do hotel para posar ao lado da bela 
esposa de 24, que, por sinal está grávida � o que não fazem uma boa qualidade de vida e, 
principalmente, um personal trainer competente.  
Mas procurei um bocadinho, sim. Saltimbanco das letras, é do meu ofício procurar oferecer, a um 
público consumidor cada vez mais exigente (exigente nada, é brincadeira; já estou por aí há 
décadas, desde o tempo da Cofap, e nem no Procon tem uma queixa sequer), o melhor que posso. 
Literariamente, procuro dar uma caprichada de vez em quando, uma aliteração esperta, um 
hiperbatozinho provocante, uns quiasmos sestrosos e assim por diante, se bem que a concorrência 
anda dura e, em questão de metáfora, por exemplo, se não fosse o Homem estar tão interessado 
em manter o nível de emprego, eu já tinha perdido o meu, porque ele é craque na matéria e eu 
ainda estou estudando para aprender e talvez nunca chegue lá � falar sem dizer nada demanda 
talento, é para quem pode, não para quem quer.  
Não achei nada. A data na História é até meio chata, porque bati logo o olho no dia do início do 
julgamento final de Luís XVI, em 26 de dezembro de 1792. Não quis prosseguir, isso é muito 
chato, até porque a História, sempre revisionista, hoje parece mostrar que o pobre Luís Capeto era 
boa pessoa e cheio de excelentes intenções, mas carecia do abundante tutano necessário para 
encarar as reformas que, sei lá, poderiam ter preservado mais ou menos o regime. Discussão 
acadêmica, cortaram a cabeça dele menos de um mês depois e especular é bobagem. Mas não fica 
bem lembrar guilhotinamentos assim num domingo de fim do ano, não é uma conversa apropriada 
ao clima festivo que devemos manter.  
Ainda mais que a coisa está para festejar mesmo. Já dá para deixar o sujeito zonzo, ver como o 
Brasil entrou de repente numa boa, estava tudo errado antes. O presidente, que, por sinal, estréia 
o avião creio que logo no começo do ano � eta sensação, a pessoa deve precisar fazer força para 
não dar uns pulinhos, deve ser um barato mesmo, vamos reconhecer, qualquer um ia curtir e já 
pensaram no serviço de bordo? � disse que à frente é céu de brigadeiro e mar de almirante. Faltou 
uma imagem para o general, mas alguém acha uma em estoque, ou inventa, porque nós, o 
pessoal de terra, não podemos dizer que nos aborrecemos, mas nos sentimos esquecidos. Daqui a 
pouco deve sair uma boa imagem para quem permanece no chão, esse governo não falha. Chão 
para infante reumático, ou qualquer coisa assim, acaba saindo.  
Nem fome o povo tem mais, essa menina! Era tudo invenção de comunista, afinal. Essa turma é de 
lascar, vira e mexe a gente descobre alguma coisa inventada por ela, como esse negócio de que 
aqui tem gente passando fome. E, vocês vejam, quem era que ia suspeitar que um desses 
comunistas sem-vergonha era Pretinho, do Mercado Municipal de Itaparica, peixeiro estabelecido e 
capitalista de responsa, que sempre foi homem de apoiar publicamente a direita democrática? Foi 
Pretinho, há muito tempo lá na ilha, que me veio com a conversa de que, no Alto de Santo 
Antônio, tinha muita família passando a jacuba, ou marialígia, não me perguntem por que esses 
nomes. Jacuba é o seguinte. O sujeito não tem dinheiro para café, ou então tem só para um 
pouquinho, mistura esse pouquinho com pó de chicória ou o que achar por perto, junta uns 
gravetos, faz um fogo e o �café�. Adoça, quando pode, com rapadura, que, por sinal, é até menos 
maléfica que açúcar refinado, até nisso o pobre dá sorte. E aí taca farinha dentro, mexe bem 
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mexido para a farinha não descer e engole tudo. Dizem que engana bastante os estômagos da 
família.  
Tudo mentira, descubro agora. Nós somos, isso sim, um país de comilões balofos. É doença, urge 
que façamos alguma coisa, não podemos continuar enfrentando riscos e passando vergonha. O 
governo agirá de pronto, criando, por medida provisória (permanente), a Contribuição Provisória 
(Permanente) sobre Transações Alimentares, envolvendo qualquer movimentação de gêneros 
alimentícios. E se criarão impostos altíssimos sobre tudo o que engorde, inclusive rabada com 
polenta e mocotó com pirão. Pode doer a princípio, mas a saúde do nosso povo está acima de tudo, 
como demonstra a toda hora o sistema vigente. Novo programa: Rango Zero. Novo projeto: 
Inanição-família. Novo programa de saúde: Vá-de-bolinha, distribuição gratuita de moderadores do 
apetite, no posto de saúde mais próximo de você, Disque-Anfetamina. Novas premissas: Panela 
vazia para todos, anorexia participativa. Novo slogan: �Fecha a boca, Brasil!�  
Imprevidente que sou, me excedi, gastei todo o espaço e não cheguei nem a roçar no oceano de 
felicidade em que vamos mergulhar, já a partir do próximo sábado. Quantos empregos foram 
criados? Perdi a conta. Quantos serão? Também já perdi. É, não vamos perder tempo com essas 
ninharias, vamos é aproveitar tudo isso que o governo já nos deu, abandonar a preguiça, fazer a 
nossa parte e deixá-lo em paz para cuidar da reeleição.  
 
 
São eles outra vez - 06/11/05 
 
Vamos ser sinceros, não importa que inclinações ideológicas abracemos. Eles têm feito muita falta. 
Acho que não havia aspecto da vida em que eles não estivessem envolvidos. O mundo cruel vai 
passando por nós � ou, antes, nós por ele � e não nos damos nem conta do fato de que, para as 
gerações mais novas, a palavra nunca será, nem de longe, tão rica em conotações quanto é para 
os mais velhos. O comunismo era ainda muito mais aperfeiçoado, em estar a favor ou por trás de 
tudo o de ruim que acontecesse ou fosse temido, do que a imprensa, e olhem que isto não é dizer 
pouco no Brasil de nossos dias. Até revista pornô era coisa de comunista, para solapar os alicerces 
morais da burguesia e desmascarar-lhe a hipocrisia. E tinha gente para a qual era xingamento, 
geralmente acompanhado de �descarado�. Não sei por quê, mas, pelo menos no meu tempo de 
juventude e de aspirante frustrado a comunista, quando o sujeito xingava um comunista, dizia 
sempre �comunista descarado�. Pelo menos na Bahia, onde até eu já fui descrito como comunista 
descarado, era assim. O comunista era uma parte muito rica da nossa realidade, não 
financeiramente, a despeito do ouro de Moscou, mas culturalmente. Era mesmo chique ser 
prafrentex (ainda se usa isto?), ser comunista e épater le bourgeois � não vou traduzir, pergunte 
a seu avô. Era assim que minha ala, a dos Feiosos sem Grana, conseguia aproximar-se, às vezes 
com resultados inacreditáveis, das belas moças disponíveis.  
Depois que caiu o muro de Berlim e acabou a Guerra Fria, a vida, pelo menos aqui no Brasil, 
perdeu muito a graça. Refiro-me, naturalmente, aos comunistas. Bem sei que existem vários deles 
por aí, mas todos desamparados e pouco ou nada levados em conta. Isso é uma lástima. Já diz a 
sapiência do povo que a gente só percebe o valor de certas coisas depois que as perde. Ouso 
incluir os comunistas nessa categoria e sei que não sou o primeiro a observar que está bem mais 
difícil viver aqui depois que os eles saíram da moda. Hoje, para grande escândalo meu e de meus 
contemporâneos, não se vê mais juventude comunista em lugar nenhum e, no meu tempo, quem 
não dava sua comunistadazinha na juventude era um pária, mormente entre os metidos a 
intelectuais.  
Não ter mais comunistas em quem botar a culpa é gravíssimo, cria situações aflitivas o tempo 
todo. Antigamente, só podia ser dedo de comunista, esse negócio de o caso do dr. José Dirceu ficar 
no chove-não-molha, pelo menos até a hora em que escrevo. Se fosse no tempo dos comunistas, 
eles seriam usados não só para explicar as delongas (tudo manobra insidiosa, comunista era muito 
bom de manobra insidiosa) como para explicar o próprio dr. Dirceu. Comunista era ótimo, servia 
para qualquer coisa. Tive colegas de turma anticomunistas que já teriam provado que a aftosa foi 
inoculada em rebanhos brasileiros por agentes bolcheviques.  
Mas algo me diz que eles estão de volta. Sorrateiros, esquivos, melífluos e capazes de qualquer ato 
em prol da Causa, só podem ser eles os que estão tramando os acontecimentos recentes no Brasil, 
inclusive a sensação de que não temos governo. Não diria isto se fosse somente eu a ter a 
sensação de que o país não tem governo, mas a encontro generalizada, não só com os chamados 
populares com quem converso, como amigos e conhecidos. Claro, todo mundo sabe que existe um 
presidente e que a capital do Brasil é Brasília, mas a impressão geral é a de que o presidente não 
preside nada porque o turismo lhe toma todo o tempo e que o pessoal que ele deixou cuidando da 
casa não sabe direito o que fazer, nem o que é atribuição de quem. Do que aconteceu ou acontece, 
ele sabe muito pouco e diria mesmo que parece que nada do que se passa é com ele, a dele é 
outra.  
Acho que isso se reflete em diversas áreas, porque os exemplos estão se multiplicando. O caso do 
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dr. José Dirceu é um deles. Um dos poderes, no caso o Legislativo, diz uma coisa, vem o Judiciário 
e diz outra. Claro, pode estar tudo muito certo, mas a sensação que se tem é que as medidas que 
feririam os interesses do dr. José Dirceu dificilmente serão aprovadas pelo Judiciário com essa 
facilidade toda. E o Judiciário (fala um leigo, fala um leigo; perdão, causídicos) está mandando no 
Legislativo. Não duvido nada que uma próxima decisão do Legislativo seja neutralizada pelo 
Judiciário porque os signatários não a assinaram com letra boa. E agora só depois de maio do 
próximo ano, depois de cada deputado envolvido concluir um curso de caligrafia de duração 
mínima de seis meses.  
Num país com tamanha quantidade de miseráveis e analfabetos quanto o nosso, isso também 
complica. A percepção aqui é de que ninguém está realmente mandando oficialmente em ninguém, 
tanto assim que, para subir um morro carioca, dois ministros de Estado tiveram que pedir 
autorização aos líderes locais e dispensar a segurança oficial. E eles foram, ou seja, acataram a 
decisão dos verdadeiros governantes do morro, governantes também da população desses morros 
e, cada vez mais, de suas adjacências.  
Mas agora, com essa conversa de dinheiro de Cuba para o PT, renascem as esperanças dos que 
têm saudades dos velhos tempos. Uma nova potência substituiu a União Soviética. Pronto, vejo luz 
no fim do túnel. Já temos comunistas em que botar a culpa novamente. Esse negócio de tanta 
gente estudar espanhol, bem que eu estava desconfiado, é coisa deles, para facilitar sua 
infiltração. Fica claro, portanto, que não é hora para divisões, vamos esquecer CPIs, investigações 
e processos. Isso não leva a nada, o negócio é pegar esses comunistas descarados.  
 
 
Só livro a cara dessas duas - 18/09/05 
 
S ic transit gloria , assim passa a glória deste mundo e hoje ninguém mais fala em Pittigrilli. Aliás, 
excetuada a turma dos sessentinha em diante, no mínimo cinqüentinha e tantos, ninguém faz idéia 
de quem foi Pittigrilli. Era um escritor meio peralta, geralmente publicado aqui em volumes com 
sobrecapas coloridas e sugestivas (no bom ou no mau sentido, conforme você considere Aquilo 
bom ou mau) que muita gente tinha de ler escondido, mas que hoje seria água-com-açúcar e 
considerado conservador e bobinho por qualquer pré-adolescente que leia, ou seja, aí uns 0,7% 
deles embora, no que depender do incentivo presidencial, devamos bater na marca do 0,5% no 
próximo ano. Na casa de meu pai, Pittigrilli não chegava a ser proibido, mas, para cada livro dele 
que me pegava lendo, o velho tacava até o Fausto em cima de mim (ao qual, aliás, até hoje tenho 
horror; perdão, Alemanha), ou me mandava decorar versos da Divina Comédia em italiano, que ele 
só entendia lendo e eu nem lendo nem ouvindo, o velho não era mole.  
Pittigrilli era frasista e não me esqueço de uma afirmação que os pittigrillófilos veneravam e 
repetiam com ares cínicos às colegas de faculdade: �As únicas mulheres sérias são minha mãe e a 
mãe do leitor.� Ha-ha. Está certo, é uma besteira que só tinha alguma graça na época, mas hoje 
me serve de arrimo para o que pretendo dizer. Vou aproveitá-la para dizer que as únicas pessoas 
honestas, honestas mesmo, no Brasil, são minha mãe e a mãe do leitor. Assim, não tenho que ficar 
fazendo ressalvas o tempo todo, nem repetindo �alegadamente� ou �supostamente�. Aliás, 
aproveito o ensejo para dizer que tentei eliminar o maior número de entrelinhas possível e que 
qualquer alusão negativa porventura percebida deve ser acompanhada de um ou de ambos os 
advérbios acima, fornecidos gratuitamente com a compra deste jornal � não podem ser vendidos 
separadamente.  
Na minha opinião, existe no Brasil, em permanente funcionamento, não fechando nem para o 
almoço, uma Central Geral de Maracutaia. Não é possível que não exista. E, com toda a certeza, é 
uma das organizações mais perfeitas já constituídas, uma contribuição inestimável do nosso país 
ao patrimônio da raça humana. Nada de novo é implantado sem que surja no mesmo instante, às 
vezes sem intervalo visível, imediatamente mesmo, um esquema bem montado para fraudar o que 
lá seja que tenha sido criado. E (alegadamente, alegadamente � sei que fiz a ressalva antes, mas 
manda a prudência repeti-la), em muitos casos, até parece que o governo inventa as coisas para 
que a oportunidade de fraude apareça e a economia seja estimulada, já que por outras vias talvez 
fique mais difícil, além de contrariar a natureza do nosso povo, ou coisa assim. Todo mundo 
esqueceu, mas eu não esqueci o que aconteceu faz um par de anos, quando o governo (o do outro, 
não o deste, é que às vezes fica difícil distinguir; o outro era o que também dizia besteiras, só que 
em várias línguas, além de se proclamar mulato, enquanto este diz besteiras exclusivamente em 
português e alisou o cabelo � são diferenças importantes, que não se pode deixar de lado, ao se 
analisar os dois governos) decretou que todo carro ia ter que levar um tal kit-socorro, que depois 
se demonstrou não servir para nada. Só havia um fabricante para o tal kit e milhões foram 
vendidos, meteram o dinheiro no bolso, o governo desistiu do kit e ficou tudo por isso mesmo. 
Bonito golpe, coisa de craque mesmo.  
Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, mas podia ser em qualquer outra cidade do país, 
porque a CGM é onipresente, não deixa passar nada, nem discrimina ninguém. Segundo me 
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contam aqui, a prefeitura de São Paulo agora fornece caixão e enterro gratuitos para os doadores 
de órgãos, certamente os mais pobres. Basta que a família do morto prove que ele doou pelo 
menos um órgão, para receber o benefício. Mas claro, é isso mesmo, você adivinhou, ser brasileiro 
é meramente uma questão de prática. Surgiram indivíduos ou organizações que, mediante uma 
módica contraprestação pecuniária, fornecem documentação falsa, �provando� que o defunto doou 
órgãos, para que o caixão e o enterro sejam pagos com dinheiro público. Como somos um povo 
muito inteligente, ágil e adaptável, já deve haver profissionais empenhados até mesmo na 
expansão do benefício a outras cidades, preferivelmente a todo o país. Vereadores farão discursos 
inflamados sobre o funeral participativo, os prefeitos sancionarão as leis e fatura-cá, fatura-lá, 
como não podia deixar de ser, realidade é realidade. E, como somos também um povo criativo, que 
contorna a crise com habilidade (não somos corruptos, atenção; corruptos são os políticos e 
demais extraterrestres que nos exploram), não demora e esse negócio abrirá franquias e assim, 
como muito justamente alega o governo, a economia continua a crescer disparada, tão em 
disparada que a gente não vê. O espetáculo do crescimento é tão rápido que não dá nem para 
acompanhar, é meio como corrida de Fórmula-1.  
É isso que salva o país, um povo bom e trabalhador, que sabe transformar as dificuldades em 
oportunidades. E um povo honesto, apesar de tudo, porque duvido que, se houver livre 
concorrência que garanta a competição, os preços oferecidos pelo serviço não sejam razoáveis e ao 
alcance da bolsa de qualquer um. E, claro, a família que recebe o caixão de graça 
fraudulentamente está apenas usando o jeitinho brasileiro para driblar a crise, até porque os 
impostos que nós pagamos vão para os ladrões que estão no serviço público e ninguém se esquece 
de que ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, por seu turno razão pela qual todos os 
políticos ladrões brasileiros têm indulgência plenária, ou quase.  
 
 
Somos todos uns trouxas - 16/10/2005 
 
Poucas vezes testemunhei tamanha confusão em relação a um problema de interesse geral como 
nessa história do Sim ou do Não para um artigo do chamado Estatuto do Desarmamento. Concluí, 
em visão talvez simplória, que não iam desarmar os bandidos, que iam fomentar toda uma 
economia delinqüente em torno do tráfico ilegal de armas e munições e que tais circunstâncias me 
justificariam dizer �não� à diabólica pergunta a que vamos ter de responder. Assisti a discussões de 
pessoas esclarecidas, que não conseguiam avaliar o significado de um �sim� ou �não� na hora do 
voto. O que o �sim� significava para uns queria dizer o contrário para outros. Vi gente quase sair 
no tapa por causa disso e eu mesmo me peguei cheio de incertezas bem na hora em que começava 
a achar que tinha certeza.  
Suspeito que a situação não mudou muito e que tem uma porção de gente sem idéia do que fazer. 
Não sei por quê, acho que um número bem significativo de pessoas prefere não se arriscar e, 
assumindo o ar altivamente ultrajado de quem é forçado a votar no que não quer votar, do jeito 
que não quer votar e na hora em que não quer votar, vai anular o voto. Não sabe bem em que 
redundará esse ato, mas pelo menos não terá votado para o lado do Mal. Durante toda essa 
estranhíssima campanha, temos vislumbrado o Mal e o Bem se digladiando nos ares, o Mal 
disfarçando suas feições bestiais por baixo de maquilagens querubínicas e o Bem se apresentando 
tão burramente que fica a cara do Mal. Aí o indivíduo cauteloso dá uma � desculpem, mas eu não 
vou sofrer sozinho, se posso ter companhia � de Pilatos e anula o voto.  
Entrei na do Mal de primeira, fui logo declarando meu voto, que, depois de profunda investigação, 
suponho que é o Não. Pelo menos acho que o resultado que desejo obter é mais servido pelo Não. 
Houve companheiros de boteco � e olhem que eu ando na base do guaraná há anos � que 
chegaram a me convencer temporariamente do contrário e comenta-se à boca pequena que 
Carlinhos Judeu faturou uma grana federal na bolsa de apostas que se formou em torno das altas 
questões referendais. Acho, naturalmente, que não sou do Mal, sou do Bem. E que, votando no 
Não, estou votando no Bem. Mas compreendo que haja quem ache precisamente o contrário, que é 
que eu vou fazer � só disponho de uma consciência e essa é a opinião dela.  
Tenho por acaso visto anúncios de ambas as campanhas na tevê. Ambas, a meu ver, mentirosas 
ou enganosas. E a do Sim vem mais recheada de babaquices sobre a condição humana do que 
esses arquivos de slides que nos mandam pelo computador e que nos obrigam a limpar o monitor 
do melado que escorre depois de os havermos visto. Às vezes, o pessoal do Sim, com seus ares 
santimoniais, parece os doze apóstolos, que, com essa votação, iniciam uma revolução nos 
corações e mentes do Brasil e do mundo.  
Por último, circula na Internet algo que transforma todo mundo em trouxa, se verdadeiro, como 
parece ser. Um e-mail, cujo signatário original ignoro quem seja porque apareceu sem assinatura 
bem umas dez vezes, chama a atenção para o fato de que não se trata de desarmamento nenhum. 
Trata-se apenas de um único dispositivo de uma lei que já está em vigor. A impressão que se tem, 
ouvindo-se o pessoal do Sim, é de que o voto que ele quer significa a adoção do chamado Estatuto 
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do Desarmamento. Este, com todas as restrições à compra e uso de armas de fogo, já está em 
vigor. Não há mais nada a votar, apesar da clara impressão contrária que às vezes se dá.  
Exceto a questão da comercialização de armas e munições no Brasil. Isto deixaram para perguntar 
ao povo, numa forma necessariamente confusa e tornada ainda mais complicada pelos interesses 
em torno delas. Diz o e-mail que mais de 90 por cento das armas leves produzidas no Brasil são 
exportadas e que se trata de um mercado onde somos realmente uma potência, com armas 
adotadas pelos exércitos de praticamente todo o mundo. Pois bem, diz o e-mail (não sei se é 
verdade, estou apenas partilhando da confusão com meus compatriotas, é um direito que assiste a 
todos), a lei internacional prescreve que nenhum país poderá exportar o que não puder 
comercializar internamente. Então se trata simplesmente de um golpe econômico. Com a 
aprovação desse dispositivo, não só continuarão a vigorar as restrições já observadas no Brasil de 
hoje como o país não poderá mais exportar e perderá mercados.  
Esplêndido, dirá o pessoal do Sim, tanto melhor para o Bem, porque assim minguará a indústria de 
armas, menos armas serão produzidas e o mundo caminhará para a utopia que ainda tantos 
enxergam. Ouso discrepar. Teremos, com nosso votinho no Sim, dado o mercado de armas, pois o 
mercado é como a natureza: abomina o vácuo. Mercado não pode ver vácuo. Existindo demanda, 
existirá fornecedor, não importa quão difícil seja a situação. Há pessoas que ficam logo histéricas e 
vendo a cara do próprio Satanás na gente ao falarmos nisso, mas uma coisa é o que deve ser (no 
que todos concordamos) e uma coisa é o que é. Já aí discordamos, pelo menos em termos de 
estratégia, pois considero o Sim um belo passo à ré andado pelo Brasil e o começo de uma era de 
um primeiro ano de róseas estatísticas � e como elas têm sido bem manipuladinhas e 
falsificadinhas em ambos os lados, hein? � e nos anos seguintes da cada vez mais irrefreável 
metástase de uma máfia implacável e cruel, que não só não acabará com as mortes por armas de 
fogo como criará focos de bandidagem e criminalidade imprevisíveis. E nós no meio, brigando, 
xingando, julgando, nos inimizando, a troco de exercermos o papel de peões onde quem manda 
são os enxadristas, enxadristas esses � perdoem por favor o compreensível tom de ficção mal-
assombrada � que nem sabemos quem são.  
 
 
Viva o povo brasileiro - 24/04/05 
 
Para certos escritores, como infelizmente eu mesmo, assunto às vezes é uma praga invencível. Eu 
não queria falar novamente no que vou falar, pelo menos agora. E pretendia escapar ao efeito 
colateral, que é o de pegar mais uma vez no pé do presidente da República. Não vou negar que me 
tenho visto na obrigação de pegar no pé dele e, quando acho que devo, pego mesmo. Certamente 
ele não gosta, mas é o presidente, deve explicações aos governados e eu sou um governado na 
mesma situação geral que milhões de outros. Ele pode nem escutar nem ler, mas a gente tem que 
falar e escrever o que pensa do que ele faz. Presidente sendo, tudo o que ele faz é do interesse 
público. 
O que ele disse recentemente na África é natural para a maior parte dos brasileiros, porque foram 
�verdades� estabelecidas sem discussão há décadas e agora influenciadas pela globalização e pela 
nossa permanente colonização cultural. O que vou argumentar é contra essas �verdades� � como 
os índios serem os primeiros brasileiros e a África ser um continente homogêneo, possuidor até 
mesmo de uma única cultura, a famosa �cultura africana� � sobre as quais escrevi outro dia, mas 
admito que vai sobrar para ele, a começar pelo lugar escolhido, de onde pouquíssimos escravos 
vieram para o Brasil. 
Expandindo um pouco o que já publiquei aqui, vamos lembrar que, mais ou menos do mesmo jeito 
que entre os índios brasileiros antes do descobrimento, não havia, na África, noção de África 
comparável nem de longe à de hoje e muito menos de �negritude�. Milhões de negros, antes do 
contato com brancos, nasceram e morreram achando que a Humanidade era toda constituída de 
negros como eles, pois eles só conheciam negros. E a Humanidade, branca ou negra, não é uma 
espécie lá muito meritória. Os negros, como os brancos, amarelos ou o que lá fosse, praticavam a 
escravidão entre si, porque eram muitos povos, todos diferentes e, naturalmente, se vendo como 
diferentes. Faziam a mesma coisa, praticamente desde que o mundo é mundo. Guerreavam e 
quem ganhava costumava escravizar quem perdia. Isso já acontecia na África anterior à chegada 
européia e não podia ser diferente, pois a escravidão é uma iniqüidade antiga e tão sedimentada 
que até hoje não acabou. 
Aquela casa de comércio de escravos onde o presidente pediu desculpas era, digamos, tripulada 
por negros. Eram negros comerciantes de outros negros, aos quais não se consideravam iguais de 
forma alguma, mas antagônicos e inimigos ferozes. Segundo me ensinou o mais erudito estudioso 
do assunto que conheço, o poeta e ensaísta Alberto da Costa e Silva, um povo denominado jalofo, 
naquela região, costumava vencer e escravizar os povos tacrus, fulas ou sereres, seus vizinhos, 
negros como eles, é óbvio. Esse tipo de coisa acontecia em todo o mercado mundial de escravos 
negros. Nos séculos XV e XVI, se não me engano, o reino do Congo, onde mais ou menos fica hoje 
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Angola, subjugava seus vizinhos, escravizava-os e os vendia aos portugueses, que usaram durante 
algum tempo o nome calhorda de peças-da-índia para designar lotes de escravos. Ou seja, os 
portugueses não compravam homens livres, compravam peças-da-índia, �mercadoria pronta�, 
gente já escravizada, que, se não fosse exportada, continuaria na condição de escrava em sua 
própria terra. 
Tudo isso é de uma monstruosidade sem medida, mas como hediondo crime de ser humano contra 
ser humano, não de raça contra raça. A escravidão é uma vergonha e uma indescritível violência, 
mas somos, como também diz o Alberto, todos descendentes de escravos, de senhores ou de 
ambos, pois houve (e ainda há) escravidão em todos os continentes. O presidente, que, por sinal, 
falou como branco, pediu desculpas, referindo-se a homens livres que de repente eram arrancados 
de sua terra para serem escravizados, mas não se tratava mais de homens livres, já eram de fato 
escravos. E também deixou de lado o que muita gente deixa, ao pensar no assunto: as nações ou 
etnias negras que vendiam escravos também devem desculpas aos descendentes destes. Se nós 
devemos ter remorso e vergonha da escravidão, também eles devem ter remorso de haverem sido 
cúmplices e participantes ativos da escravidão, humilhação e infindável sofrimento de seus 
semelhantes. Semelhantes homens, friso eu, não semelhantes negros. É abominação suprema 
escravizar qualquer pessoa. Aquilo que trouxe lágrimas aos olhos da senadora Benedita devia 
trazer ainda mais, se ela lembrasse que quem amontoava gente ali como gado não eram brancos, 
mas negros, que, aliás, não viam nenhum mal no que faziam. 
Acho importante recordar isso porque estamos engolindo cada vez mais a noção de que a raça nos 
divide, deixando de enxergar a evidente realidade de que os negros são também verdadeiros 
primeiros brasileiros e que trouxeram com eles tão importante parte da riqueza cultural, que hoje 
nos ornamenta e singulariza. Nós conseguimos ser e agora vivemos fazendo força para deixar de 
ser, num gigantesco passo atrás, o único país onde de fato a Humanidade se misturou e se 
mistura, onde ninguém permanece �de fora� e até culturas resistentes à integração, como a 
japonesa, se deixaram assimilar e os oriundos de qualquer parte não vivem aqui enquistados, 
como no resto do mundo. A verdadeira fraternidade não pode restringir-se àquela entre negros e 
negros ou brancos e brancos, ou quaisquer outras categorias limitadas. A verdadeira fraternidade 
há de medrar entre todos os homens e a nossa nação não é branca, nem negra, nem índia, é 
brasileira. Sei que há quem não goste, mas brasileiros somos, brasileiros sempre seremos e 
brasileiros morreremos, na nossa esplendorosa mestiçagem que, para mim, aos olhos de Deus, é o 
mais belo testemunho do grande milagre da Criação, que não foi raça nenhuma, foi o homem e sua 
consciência. 
 
 
Vocês aí - 07/08/2005 
 
Peço desculpas pela repetição de algo que já escrevi aqui diversas vezes, mas acho necessário, 
porque persiste minha impressão de que o povo brasileiro esquece uma verdade importante. Entre 
nós vigora a soberania popular, expressa no belo enunciado �todo poder emana do povo e em seu 
nome será exercido�. Embora a Constituição seja violentada ou ignorada o tempo todo, a 
manutenção desse princípio é básica e consagra a verdade de que o dono do país é o povo e que 
todo servidor público, eleito, concursado ou nomeado por compadrio é empregado do povo e lhe 
deve serviço e satisfações.  
Os empregados que compõem o Poder Legislativo estão possivelmente beneficiando o comércio 
farmacêutico, através de um expressivo aumento na venda de antieméticos. Não há descrição 
possível para a sensação de que se está televisando um covil de bandidagem, em que mesmo os 
assuntos que não têm a ver com ilícitos acabam por exibir um ambiente descarado e hipócrita. 
Entontecido, o cidadão testemunha o bordel de consciências e o cemitério de honradez que se 
instalou no Congresso. A afirmação �lá só tem bandido safado�, se não é verdadeira, é 
perfeitamente compreensível, na boca de qualquer brasileiro. Se há exceções, não lhes cabe a 
carapuça e então não a enverguem, mas eu não vou ficar com essa conversa de �honrosas 
exceções�. As exceções não têm por que incomodar-se e, se se acham injustiçadas, ajam para que 
a instituição onde devem representar o povo se respeite.  
A expressão �é tudo farinha do mesmo saco�, que a frustrada cartilha da língua que o governo 
tentou adotar, realmente não deve ser usada. Não por ser insulto aos parlamentares, mas à 
farinha, alimento às vezes único de milhões de brasileiros. Hesito em substituí-la por �estrume da 
mesma estrebaria�, pois este tem utilidade e poucos parlamentares podem gabar-se de serem 
equivalentes humanos a cocô de vaca. Mas serve. Denunciou-se, recentemente, a existência de um 
acordo secreto que livraria a cara de todo mundo e tenho certeza de que esse acordo não chegará 
a vingar em sua totalidade não por causa do Congresso, mas por causa da opinião pública. Temos 
ouvido depoimentos mentirosos que depois se desdizem, temos visto deputados ou senadores 
esticando seu tempo para exibir-se ao público, temos ouvido um rosário de escroquerias sem 
precedentes e não é de todo descabido perguntar-se se os traficantes de drogas não são mais 
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éticos em seu comportamento do que parlamentares (ou a �tradição� parlamentar, pois mesmo as 
más tradições não podem ser descartadas, como se depreendeu da afirmação do presidente, 
segundo a qual atos ilícitos são prática sistemática na política brasileira).  
Chama a atenção também o fato curiosíssimo de que, no PT, ninguém sabia nada do que estava 
acontecendo. Nenhum episódio desabonador descoberto ou denunciado (mesmo sem provas 
formais, mas como um �está-na-cara� gritante) era do conhecimento da direção do PT e muito 
menos de Sua Excelência. Dr. José Dirceu, por exemplo, depois do ato falho exemplar em que se 
referiu a �meu governo�, não sabia de nada, nunca tinha ouvido falar de nada. E ele faz questão, 
pois o mundo dá muitas voltas, de não sofrer prejulgamentos, como os que ele praticou no 
passado. Pequenos erros, que só adquiriram importância agora, quando ele está mais ou menos na 
linha de tiro.  
Quanto a Sua Excelência, esse estava por fora de tudo. Nunca lhe chegou nada aos ouvidos e ele 
vitupera os fatos denunciados e comprovados como se estivesse criticando um governo e um 
partido com os quais não tem nada a ver. Nos intervalos de seus bestialógicos, insulta o povo, seja 
falando grosseiramente, seja chamando jornalistas de covardes e assim por diante. E, crente nas 
pesquisas sobre popularidade, adota a ridícula teoria de um complô da direita e se fia em que, se 
for ejetado do cargo legalmente (por golpe de qualquer tipo sou radicalmente contra e viraria 
defensor dele), voltará nos braços do povo, como houve quem achasse antes e se deu mal. Se 
ganhasse uma passeata, seria muito. O desenlace, provavelmente, é que seria uma tragédia.  
Ou seja, nossos empregados são de baixa qualidade e agem como se fossem nossos patrões. Não 
são. E, em relação a Sua Excelência (ou Sua Incompetência, como preferem uns), também é 
preciso dizer que não estamos aqui para sermos insultados. Que vá Sua Excelência esculachar 
quem devia esculachar, ou seja, os que lhe são subordinados. O povo não lhe é subordinado e 
saiba ele que, ao esculachar de modo geral, estará sendo esculachado também, como já é, em 
todo o país. Eu mesmo o faço, na inviolabilidade de minha casa, pelo menos enquanto não vem aí 
uma medida provisória revogando essa inviolabilidade. Não o faço publicamente por respeito à 
instituição que ele incorpora e por não querer cometer injúria. Sou cidadão livre, não devo nada a 
ele, tenho os mesmos direitos, exceto foro privilegiado e puxa-saquismo e, diferentemente dele, 
cumpro minhas obrigações. Só tenho é que me precatar contra eventuais prejudicados ou 
fanáticos, pois até a assassinatos ligam o PT, apesar de, como sempre, o PT não saber de nada.  
Vocês aí, se já eram tidos como malandros relapsos ou 300 picaretas, no dizer de Sua Excelência, 
podem ferir mortalmente a democracia. Vão trabalhar e suar a camisa pelo dinheiro que tomam de 
nós a rodo e querem mais. E a Sua Excelência conto que, a cada xingamento seu, a resposta 
mínima é �é você� e a máxima é conhecida de todos. Vá trabalhar também, Excelência, e se 
informe sobre seus subordinados, entre os quais não está o povo. Pare de bazofiar e negue de vez 
a seus empregadores que conhecia a sujeira que o circunda desde a campanha. Sua obrigação não 
é viajar e discursar, é governar e prestar contas a quem o elegeu e a quem deve obediência e 
lealdade.  
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RESUMO 

 

Esta dissertação enfoca o fenômeno da dêixis no Português Brasileiro sob a perspectiva da 

teoria dos espaços mentais. Argumenta-se que aspectos polissêmicos dos dêiticos podem ser 

explicados com base em processos cognitivos de mesclagem que envolvem o ground dêitico 

prototípico e grounds alternativos de diferentes tipos. Dentre as vantagens da análise proposta, 

destaca-se a explicação unificada do significado dos dêiticos de pessoa (nós), lugar (aqui) e 

tempo (hoje) que ocorrem no mesmo espaço-mescla. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation focuses on deictic phenomena in Brazilian Portuguese from a mental space 

perspective. It is argued that polysemic aspects of deictics can be explained by blending 

processes which involve the prototypical deictic ground and alternate grounds of different 

kinds. The analysis also provides a unified account of those person (we), place (here) and time 

(today) deictics which occur in the same blended space. 

 

 


