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RESUMO 

 

 

 

DÊIXIS E CONSTRUAL: UMA ABORDAGEM COGNITIVISTA DAS FORMAS 

‘NÓS’ E ‘A GENTE’ 

 

 

Viviane da Fonseca Moura Fontes 

 

Orientador: Profª. Doutora Lilian Vieira Ferrari 

Coorientador: Prof. Doutor Diogo Oliveira Ramires Pinheiro 

 

Resumo de Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, como parte dos requisitos 

necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

 

Esta tese visa à caracterização da estrutura conceptual das categorias dêiticas formadas 

pelas expressões pronominais ‘nós’ e ‘a gente’, que indicam prototipicamente a 1ª pessoa do 

plural. A partir do referencial teórico da Linguística Cognitiva e, principalmente, com base na 

noção de construal (Langacker, 2008; Verhagen, 2005), o trabalho defende que os dêiticos 

‘nós’ e ‘a gente’ ativam construals alternativos para a referência ao grupo de indivíduos 

formado por falante, ouvinte(s) e/ou outro(s) participante(s) não presente(s) no evento de fala 

imediato.  

Para fundamentar a proposta, estabelece-se uma análise contextualizada desses dêiticos, 

a partir de dados de fala espontânea retirados de debates político-eleitorais televisionados, que 

reuniram candidatos a cargos de gerência pública (prefeito e presidente). A hipótese 

norteadora da pesquisa é a de que os dêiticos apresentam a mesma orientação intersubjetiva, 

mas contrastam quanto à focalização (organização figura-fundo). Dentro dessa perspectiva, a 
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previsão é que o uso do dêitico ‘nós’ torna mais saliente a identificação individual dos 

participantes da cena comunicativa, colocando em proeminência a referência dêitica ao 

falante, seu(s) interlocutor(es) na interação e/ou demais participantes, enquanto a expressão ‘a 

gente’ subfocaliza a referência particular aos participantes da cena, deixando em destaque o 

grupo como um todo.  

Com o objetivo de evidenciar o contraste entre os dêiticos, a análise busca associar as 

estruturas conceptuais propostas a contextos pragmáticos e discursivos particulares. Após a 

análise qualitativa preliminar, que permitiu estabelecer uma tipologia semântica para os 

dêiticos, os dados foram analisados quantitativamente e submetidos a tratamento estatístico 

(teste qui-quadrado de homogeneidade). Com relação aos tipos semânticos exclusivo, 

genérico, inclusivo e pseudoinclusivo, os resultados apontam diferenças estatísticas 

significativas; principalmente, no que diz respeito ao contraste mais geral entre usos 

exclusivos e inclusivos. No eixo pragmático, também se observam diferenças significativas 

com relação ao tipo de ato de fala realizado, verificando-se um contraste entre atos de fala 

compromissivos, de um lado, e assertivos/diretivos, de outro. Em relação a tipos textuais - em 

nível discursivo –, os dados indicam uma diferença significativa entre usos narrativo e 

argumentativo/expositivo.  

 

Palavras-chave: Dêixis. Estrutura Conceptual. Construal. Figura/Fundo. Ato de fala. 
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AND ‘A GENTE’ 

 

 

Viviane da Fonseca Moura Fontes 

 

Orientador: Profª. Doutora Lilian Vieira Ferrari 

Coorientador: Prof. Doutor Diogo Oliveira Ramires Pinheiro 
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necessários à obtenção do título de Doutor em Linguística. 

 

  

This thesis aims at characterizing the conceptual structure associated to pronominal 

expressions which indicate first person plural in Brazilian Portuguese – the deictics ‘nós’ and 

‘a gente’ (‘we’). The research is conducted from the perspective of Cognitive Linguistics,  

focusing mainly on the notion of construal (Langacker, 2008; Verhagen, 2005); more 

specifically, it is claimed that these deictic expressions reflect the speaker’s alternative 

construals of the group formed by speaker, hearer(s) and/or other non-present participant(s) in 

the immediate speech event.  

In order to support this claim, the work provides a contextualized analysis of the 

deictics ‘nós’ and ‘a gente’ which occurred in spontaneous speech data extracted from 

televised political-electoral debates between candidates for public management positions 

(mayors and presidents). The main hypothesis is that these deictics present the same 

intersubjective orientation, but contrast with respect to focalization (foreground/background 
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organization). It is assumed that the use of 'nós' profiles the individual identification of the 

participants of the communicative scene, placing in prominence the deictic reference to the 

speaker, his interlocutor (s) in the interaction and/or other participants, while the expression 'a 

gente'  subfocalizes the reference to the participants of the scene, and profiles the group 

formed by them. 

Focusing on the contrast between the two deictics, the analysis seeks to associate 

conceptual structures to specific pragmatic and discursive contexts. After an initial qualitative 

analysis which provided a semantic typology of the deictics, the data was submitted to 

statistical analysis (chi-square test of homogeneity). As for semantic types (exclusive, generic, 

inclusive and pseudoinclusive), the results showed significant differences between them - 

specially regarding the more general contrast between exclusive and inclusive uses. On the 

pragmatic axis, it was observed significant differences between compromissive, speech acts, 

on one hand, and assertive/directive speech acts, on the other. Regarding text types - at the 

discourse level-, a significant difference between narrative and argumentative/expositive uses 

was also found. 

  

  

Keywords: Deixis. Conceptual Structure. Construal. Foreground/Background. Speech Act. 
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INTRODUÇÃO  

 

O fenômeno da dêixis tem sido objeto de estudo de várias correntes teóricas que visam a 

explicar seu uso, tendo em vista uma exclusiva dependência do contexto em que se insere. 

Desde os estudos da enunciação, a dêixis é tratada como uma categoria linguística que, mais 

do que representar ideias, imprime a participação dos interlocutores na construção do 

significado (BENVENISTE, 1966). A contribuição da abordagem pragmática também foi 

fundamental para que esse fenômeno linguístico fosse entendido como uma unidade básica do 

contexto (LEVINSON, 1983). No entanto, alguns casos não convencionais ainda prescindiam 

de descrição detalhada que não havia sido desenvolvida nos recortes teóricos até então 

apresentados. Por exemplo, como descrever estruturas dêiticas semelhantes na função 

indexical, mas distintas quanto ao significado construído contextualmente, como é o caso das 

formas ‘nós’ e ‘a gente’? Uma alternativa ao tratamento dessa questão é a perspectiva 

experiencialista da Linguística Cognitiva, que disponibiliza instrumentos de teorização para o 

mapeamento dos mecanismos linguísticos e conceptuais envolvidos na semiose de 

significados que as construções dêiticas motivam. 

Assim, por objetivo principal, esta pesquisa busca caracterizar a estrutura conceptual da 

categoria dêitica formada pelas expressões ‘nós’ e ‘a gente’, detalhando, a partir do aparato 

teórico da Linguística Cognitiva, os processos cognitivos ativados por esses elementos, dentre 

eles as operações de construal que os caracterizam (LANGACKER, 2006, 2008).  

A noção de construal langackeriana ganha destaque neste trabalho, uma vez que 

possibilita entender a construção do significado decorrente do fenômeno da percepção 

conceptual. Ou seja, operações cognitivas, principalmente aquela relacionada à relação 

figura/fundo, configuram uma experiência mental que possibilita a elaboração de estratégias 

diversas na construção do significado linguístico. Desta forma, enquanto alguns estudos 
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sociolinguísticos descrevem a diferença entre as formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ a partir de 

uma variação linguística e social (OMENA, 1986, 1996; LOPES, 1993, 2004), os princípios 

teóricos da Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987, 1991) podem contribuir para uma 

caracterização conceptual desses itens lexicais, em termos dos diferentes construals que 

motivam. 

Tendo como base os estudos cognitivistas sobre a dêixis, esta tese visa ao 

desenvolvimento de uma análise contrastiva das categorias ‘nós’ e ‘a gente’, considerando 

aspectos de mapeamento cognitivo associados a seus usos. Para isso, busca-se uma 

investigação contextualizada em dados de fala espontânea em debates político-eleitorais 

televisionados, ocorridos nos anos de 2012 e 2014.  

Esta pesquisa apresenta recorte analítico direcionado ao tratamento dessas questões, 

organizando-se em sete seções principais. A seção 1 enfoca os pressupostos cognitivistas 

gerais que fundamentam o trabalho, detalhando estudos sobre a Teoria dos Espaços Mentais 

(FAUCONNIER, 1994, 1997) e o aparato teórico da Gramática Cognitiva (LANGACKER, 

1987, 1991), especificamente os conceitos de categorização, Modelo Cognitivo Idealizado 

(ROSCH, 1978; LAKOFF, 1987), mesclagem conceptual (FAUCONNIER e TURNER, 

2002), construal e subjetividade/intersubjetividade (LANGACKER, 2008; VERHAGEN, 

2005). Na seção 2, expõe-se, sob uma visão tradicional, um panorama teórico sobre os 

fenômenos da dêixis (BENVENISTE, 1966; LEVINSON, 1983) e dos atos de fala (AUSTIN, 

1962; SEARLE, 1969), enfatizando pesquisas cognitivistas relacionadas ao Realismo 

Experiencial (MARMARIDOU, 2000). Já a seção 3 traz uma coletânea de pesquisas 

anteriores sobre ‘nós’ e ‘a gente’, de natureza sociolinguística (OMENA, 1986, 1996, 2003; 

LOPES, 1993, 1999, 2002, 2003, 2004) e cognitivista (FERREIRA, 2006; FONTES, 2012). A 

seção 4 expõe a metodologia, explicitando aspectos referentes aos dados e à análise 

estatística, além de apresentar os objetivos e as hipóteses. Esta seção também apresenta um 
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apanhado teórico a respeito do gênero debate e do discurso político (BAKHTIN, 1972; 

KERBRAT-ORECCHIONI, 1990; VION, 1992; SCHNEUWLY e DOLZ, 1998, 1999; 

CHARAUDEAU, 2013), estabelecendo recorte contextual do uso das formas dêiticas ‘nós’ e 

‘a gente’. Na seção 5, encontra-se uma análise circunstanciada da polissemia das formas ‘nós’ 

e ‘a gente’, mediante discussão a respeito de suas características semânticas e dos processos 

de mesclagem conceptual que ativam; são explicitadas, ainda, as operações cognitivas 

específicas que constituem construals alternativos mobilizados por esses dêiticos. Por fim, o 

capítulo 6 apresenta a análise propriamente dita, em que se buscam associar as estruturas 

conceptuais propostas a contextos pragmáticos e discursivos particulares. Os resultados 

apontam que características semânticas (exclusivo vs. inclusivo), pragmáticas (tipo de ato de 

fala) e discursivas (tipo textual) influenciam a escolha entre os dêiticos.  
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CAPÍTULO 1 

Pressupostos teóricos 

 

A linguagem, do ponto de vista da Linguística Cognitiva, é um instrumento do 

desenvolvimento do conhecimento sociocultural do homem no mundo. Diante disso, entende-

se que suas estruturas não constituem entidades autônomas, mas sim manifestações de 

capacidades cognitivas gerais, de princípios de categorização, de mecanismos de 

processamento e da experiência cultural, social e individual. Ou seja, a linguagem é uma parte 

da cognição que interage com outros sistemas cognitivos tais como percepção, atenção, 

memória, raciocínio etc. 

No âmbito desse panorama mais amplo, esta pesquisa adota o referencial teórico da 

Linguística Cognitiva, articulando vertentes inter-relacionadas, entre as quais se destacam a 

Teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER 1994, 1997) e o aparato teórico da Gramática 

Cognitiva (LANGACKER, 1987, 1991). A partir do paradigma dos espaços mentais, o 

trabalho conjuga os conceitos de categorização e Modelo Cognitivo Idealizado (ROSCH, 

1978; LAKOFF, 1987), aliando-os às noções de espaços mentais e mesclagem conceptual 

(FAUCONNIER e TURNER, 2002). No que se refere à Gramática Cognitiva, a investigação 

parte da concepção de construal (LANGACKER, 2008; VERHAGEN, 2005) e dos conceitos 

relacionados de especificidade, focalização, proeminência e perspectiva. Com relação a essa 

última, enfocam-se os estudos relacionados à subjetividade/intersubjetividade. 

 

1.1. Categorização 

 

Em The way we think, Fauconnier e Turner (2002) defendem que forma não é 

substância e a base do significado está nas operações cognitivas de identidade, integração e 
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imaginação. Para ilustrar essa concepção de significado, os autores utilizam o argumento do 

mito de Aquiles e os troianos, cuja narrativa destaca a crença dos troianos de que a força de 

Aquiles estava na armadura utilizada por ele. No entanto, quando percebem que Pátrocos, 

portando a mesma armadura, não demonstrava a habilidade e força semelhantes, concluíram 

que não havia nada de especial com a vestimenta de ferro; na verdade, a armadura não detinha 

a força, mas essa pertencia a Aquiles. Tendo percebido isso, os guerreiros troianos puderam 

vencer o combate contra Pátrocos, mesmo ele estando paramentado com a tal armadura 

poderosa de Aquiles. A partir da menção à narrativa mitológica, buscamos discutir o valor 

destinado à forma em detrimento da competência cognitiva humana, que durante muito tempo 

se sustentou nas teorias linguísticas tradicionais relacionadas à linguagem. Tal como 

acreditavam os troianos que o poder de Aquiles estava em sua armadura, muitos estudos 

formais defendiam e defendem que a forma independe do significado. Em direção oposta, do 

ponto de vista da Linguística Cognitiva, existem operações gerais - que permeiam todos os 

níveis da cognição - direcionadas à construção contextualizada do significado. Nos termos de 

Fauconnier (1997: 1), ressalta-se que “a linguagem visível é a ponta do iceberg da 

construção invisível do significado que tem lugar enquanto falamos e pensamos”. 

Uma dessas operações cognitivas é o processo de categorização que constitui um 

importante caminho investigativo dos processos gramaticais, de um modo geral, e dos 

fenômenos dêiticos, em particular, como é o caso das formas ‘nós’ e ‘a gente’ descritas nesta 

pesquisa. A categorização se caracteriza como uma das capacidades cognitivas fundamentais, 

relacionada a mecanismos conceptuais de identificação, classificação e nomeação de 

entidades linguísticas e extralinguísticas como membros de uma mesma categoria.  

No processo de categorização conceptual, todo nosso conhecimento de mundo se 

encontra organizado em classes específicas que reúnem informações identificadoras sobre 

determinados tipos de objetos, de atividades ou de qualidades. Podemos nomear as categorias, 
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sem que para isso seus componentes apresentem características idênticas. Por exemplo, 

chamamos “mobília” todo e qualquer objeto usado para compor cenários; com isso, fazem 

parte desse conjunto objetos bastante diversificados como sofás, poltronas, mesas, cadeiras, 

camas, armários, porta-retratos, vasos de planta etc. Dentro da categoria “mobília”, esses 

objetos são organizados e compartilham traços afins com os outros membros da mesma 

categoria.  

Mas como se dá esse compartilhamento de traços? As abordagens cognitivistas mais 

recentes a respeito do processo de categorização colocam em xeque o modelo clássico, cuja 

orientação previa que as categorias eram organizadas com base no conceito de um conjunto 

rígido de características essenciais e suficientes que as determinavam. Exemplificando: para 

que um animal fosse considerado uma ave, deveria apresentar todas as características típicas 

de uma ave como condição necessária e suficiente para sua aceitação no grupo. Assim, além 

das gaivotas, pardais também seriam considerados membros da categoria “ave”, ao passo que 

os pinguins teriam que ser excluídos da categoria, por possuírem asas atrofiadas destinadas à 

locomoção na água e uma espécie de pelo no lugar de penas.  

Um dos estudos que apontaram questionamentos a respeito desse tema foi o proposto 

por Wittgenstein (1953), que já sinalizava a insuficiência da definição de traços necessários e 

suficientes na composição categorial. O autor ilustra sua crítica com uma análise do 

significado da palavra game (“jogo”), cuja abrangência categorial extrapola, em alguma 

medida, o conjunto de traços eleitos, uma vez que não estariam associados a todos os seus 

membros. Isto é, características pertencentes à definição da maioria dos jogos, como 

“atividade coletiva” e “competitividade”, não estão presentes em todos os jogos, como é o 

caso do jogo de peteca, que não exige necessariamente uma competição. Na verdade, 

determinadas atividades são consideradas game, mesmo não mantendo todos os atributos da 

categoria, mas apenas uma ou outra característica. Wittgenstein postula, então, o conceito de 
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similaridades parciais que utiliza a metáfora relacionada às semelhanças familiares (“family 

resemblances”) para propor uma concepção mais flexível do processo de categorização. De 

acordo com esse conceito, membros de uma categoria apresentam relações de semelhança tais 

quais se observam entre os membros de uma família; esse paralelo nos remete à ideia de 

categoria como um conjunto de elementos que compartilham alguns, mas não todos os traços 

definidores da categorial em geral.  

Outra série de estudos que também contribuiu para uma abordagem mais gradiente do 

processo de categorização foi promovida por Eleanor Rosch no âmbito da Psicologia 

Cognitiva. Inicialmente, com o objetivo de explorar a base psicológica das cores focais, sua 

pesquisa buscou investigar se essas cores partiam da linguagem ou da cognição pré-

linguística. Verificou-se, então, que as cores focais pareciam ter saliência cognitiva particular 

provavelmente de forma independente da linguagem, além de parecerem refletir certos 

aspectos fisiológicos dos mecanismos perceptuais do ser humano. Rosch (1973, 1978) 

procurou analisar a validade desses resultados, explorando a noção de protótipo (foco) em 

outras categorias. A autora demonstrou que todos os elementos analisados são organizados 

em termos de categorias prototípicas cujos limites não são nítidos, revelando, assim, efeitos 

prototípicos dentro de uma mesma categoria.  

Dessa forma, a proposta de Rosch relaciona a noção de categorias prototípicas para 

justificar a existência de membros intermediários organizados em termos de uma escala de 

prototipicidade entre o núcleo prototípico e as fronteiras categoriais. Portanto, a organização 

categorial, segundo Rosch, deve abarcar desde representantes mais centrais, com suficiente 

similaridade ao protótipo, até representantes mais periféricos, que constituem efeitos do 

protótipo e compartilham alguns traços com o núcleo da categoria.  

Ainda a respeito do processo de categorização, Ferrari (2011: 38-39) ressalta que as 

categorias surgem a partir das capacidades cognitivas da mente humana, são ancoradas em 
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protótipos conceptualmente salientes - que desempenham papel fundamental na formação 

dessas categorias
1
 - e apresentam fronteiras imprecisas entre outras categorias cognitivas – 

pois há uma zona de intersecção no lugar de limites rígidos. 

 

1.2. Frames e Modelos Cognitivos Idealizados 

 

Outro importante ponto de partida para a caracterização semântica na abordagem 

cognitivista é o conceito de frame (FILLMORE, 1975, 1977, 1982, 1985), reeditado na noção 

de Modelo Cognitivo Idealizado - MCIs (LAKOFF,1987). 

Os estudos relacionados à cognição e à interação comunicativa nos remetem à ideia de 

frame como uma espécie de recorte conceptual de informações relevantes para os contextos 

de situação comunicativa. Trata-se, portanto, de uma construção conceptual que enfoca um 

sistema estruturado de conhecimento, armazenado na memória de longo prazo e organizado a 

partir da esquematização da experiência humana. Então, na interpretação de determinada 

palavra, o frame fornece a base motivadora dos processos ativados pela palavra. Fillmore 

exemplifica essa ideia com o acionamento do frame de cena comercial como base semântica 

para a interpretação de palavras como “comprar”, “vender”, “pagar”, “gastar”, “custar” e 

“cobrar”.  

Associando a noção de frame ao processo de categorização, Lakoff (1987) propôs que a 

mente humana é caracterizada e organizada por estruturas de conhecimento formadas pela 

exposição sociocultural do homem no mundo. De acordo com essa perspectiva, todo nosso 

conhecimento é armazenado em estruturas mentais permanentes denominadas Modelos 

                                                           
1
 Conforme Ferrari (2011), o fato de alguns exemplares serem considerados mais próximos ao protótipo e, por 

isso, avaliados como melhores exemplares da categoria não traduz necessariamente maior frequência desses 

exemplares, já que mesmo aqueles cujas ocorrências são mais raras, podem também se posicionar mais próximos 

ao protótipo da categoria que os itens mais frequentes. A autora ressalta que Rosch (1975) demonstrou que as 

pessoas reconhecem com maior facilidade como membros da categoria “mobília” itens como “divã”, 

“escrivaninha” e “baú” do que itens mais frequentemente usados como “refrigerador”. 
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Cognitivos Idealizados (MCIs). A visão lakoffiana parte do aparato teórico desenvolvido no 

seio da Antropologia e da Psicologia Cognitiva sobre categorização. O autor, então, busca 

mostrar, através da descrição de fenômenos linguísticos em estudos variados, que categorias 

não são estanques, como propunha o modelo clássico e objetivista, mas apresentam limites 

bastante flexíveis tais como os que foram demonstrados por Rosch sobre a organização 

categorial e os efeitos prototípicos. 

Assim, adotando o conceito de categoria cognitiva e negando a visão clássica de que o 

significado reflete objetivamente as entidades e eventos existentes no mundo, Lakoff 

argumenta que MCIs constituem um conjunto complexo de frames inter-relacionados, que 

franqueiam a criação de categorias e o estabelecimento de relações/conexões entre elas. Por 

isso, os MCIs exercem papel fundamental na sustentação de operações que caracterizam o 

raciocínio humano. 

 No que diz respeito ao entendimento do que seja a estrutura conceptual de um MCI, 

cabe explicar sua natureza cognitiva e idealizada. São considerados modelos por atuarem 

como representações estáveis de informações organizadas semanticamente na cognição. Na 

medida em que se constituem como fruto de idealizações culturais ou subculturais, 

caracterizam-se como modelos idealizados de conhecimento, que nem sempre provêm da 

experiência direta do indivíduo e, por isso, não precisam se ajustar perfeitamente à realidade 

do mundo. Além disso, por serem convencionalizados e compartilhados por uma comunidade, 

esses modelos possibilitam que, na interação, falantes assumam domínios como conhecidos 

por seus ouvintes, permitindo que muitas informações possam ficar implícitas. Portanto, 

MCIs são resultantes da atividade humana, determinados cognitiva e experiencialmente, e 

revelam a capacidade humana de categorizar semanticamente o mundo. 

Um exemplo clássico discutido por Lakoff para ilustrar a noção de MCI é o 

entendimento de uma comunidade sobre o conceito de “mãe”. Para tal, o conhecimento de 
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mundo concebe que a mãe prototípica é aquela que atende a todos os frames do MCI, 

enquanto há mães que atendem a apenas alguns frames e são, portanto, menos prototípicas 

(mãe adotiva, mãe de leite, etc.).    

Como ficará claro no decorrer deste trabalho, a noção de MCI é essencial para o 

tratamento da polissemia dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente em termos de mesclagem conceptual, 

um dos processos centrais de construção do significado nos moldes da Teoria dos Espaços 

Mentais (FAUCONNIER, 1994, 1997; FAUCONNIER e TURNER, 2002). Sendo assim, a 

Teoria dos Espaços Mentais e o processo de mesclagem conceptual serão abordados na 

próxima seção.  

 

1.3. Teoria dos Espaços Mentais 

 

A Teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1994, 1997) propõe uma análise 

cognitivista de aspectos semânticos relacionados a fenômenos linguísticos. A proposta é 

baseada em domínios conceptuais que contêm representações parciais de entidades e relações 

em um cenário percebido, imaginado ou lembrado. Dessa forma, uma interação num evento 

de fala imediato (falante, ouvinte(s), lugar e momento da interação) aciona um espaço mental 

chamado Espaço Base. É a partir dessa Base que outros espaços são normalmente criados 

para alocar informações que extrapolam o contexto imediato. Isso acontece porque falamos de 

passado e do futuro, de lugares distantes, de hipóteses, de arte e de literatura e também de 

cenários que só existem em nossa imaginação. 

O acionamento de espaços mentais provisórios conta com os chamados construtores de 

espaços mentais, que fornecem pistas linguísticas constituídas, muitas vezes, por marcadores 

gramaticais como sintagmas preposicionais, morfemas modo-temporais e orações temporais e 

condicionais. Expressões linguísticas que funcionam como pistas podem criar espaços, do 
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ponto de vista semântico, de diversos tipos: geográficos (“naquele país”), temporais (“na 

década passada”), condicionais (“caso você vença o jogo”), contrafactuais (“quem me dera 

se”), de representação (“naquela fotografia”), de domínio de atividade (“na culinária 

italiana”), entre outros. Os espaços criados por essas expressões constituem domínios 

alternativos em relação ao Espaço Base. É o que acontece na sentença “No Maranhão, está 

fazendo frio”, em que o construtor de espaço “No Maranhão” aciona um domínio conceptual 

distinto daquele representativo da situação imediata: a Base. Este espaço alternativo servirá de 

moldura referencial para a informação seguinte “está fazendo frio”. A representação desse 

exemplo na Figura 1 mostra o elemento f (ideia de frio) estabelecido diretamente no Espaço 

M (referência locativa alternativa), que indica um contexto fora daquele mantido na situação 

imediata de fala. 

 

  

Figura 1 - Representação da sentença “No Maranhão, está fazendo frio.”. 

 

Diante dos conceitos apresentados, postula-se ainda que MCIs, ao mesmo tempo em 

que são responsáveis pela categorização do conhecimento adquirido, apoiam espaços mentais 
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que se estruturam a partir do acesso às suas informações. À medida que pensamento e fala 

progridem, espaços mentais são criados para promover a significação. São, portanto, 

estruturas transitórias responsáveis pela projeção das informações, pinçadas dos domínios 

estáveis (MCIs), funcionando como arquivos provisórios de organização do pensamento em 

linguagem. Isto é, são domínios que possibilitam a sintonia entre participantes do discurso, 

fornecendo-lhes pistas semânticas sobre a área de sentido ativada na cognição.  

Além da construção de espaços mentais e consequente estabelecimento de 

correspondências entre elementos que fazem parte desses espaços, os processos de construção 

do significado envolvem projeções metafóricas, metonímicas e processos de integração 

conceptual (mesclagem). Assim, entre os espaços, entrecruzam-se elos (links) para a 

construção de sentidos, que evidenciam operações cognitivas denominadas mappings; dessa 

correlação emerge o significado novo. Na seção subsequente, será apresentada a noção de 

mesclagem conceptual (blending), que sustenta a análise da polissemia das formas ‘nós’ e ‘a 

gente’. 

 

1.3.1. Mesclagem Conceptual 

 

O processo de mesclagem conceptual (FAUCONNIER e TURNER, 2002) configura 

mais uma demonstração da imensa criatividade do pensamento humano, uma vez que 

promove a integração entre domínios conceptuais distintos (inputs), determinantes na criação 

de um espaço-mescla, constituído pelas partes herdadas dos inputs. 

Desta forma, todo processo cognitivo de mesclagem conceptual ocorre inicialmente a 

partir de projeção interdomínios, na qual se reconhece ou estabelece um tipo de analogia entre 

elementos dos inputs. Essa analogia é estruturada em um Esquema Genérico, que reúne os 

elementos compartilhados pelos domínios, permitindo que aconteça o processo de mesclagem 
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conceptual. Todo o processo culmina no Espaço Mescla, no qual os inputs se projetam total 

ou parcialmente, e o seu resultado apresenta uma estrutura emergente formada por 

contribuição dos inputs. A integração conceptual pode ser construída de três possíveis 

maneiras i) por composição - as relações que ficam disponíveis não necessariamente existiam 

nos domínios anteriormente à mescla; ii) por completamento - conhecimento em background 

de frames e modelos cognitivos e culturais pode ser passado dos inputs à mescla, ou pode 

emergir das novas relações que surgem, por composição, na mescla; iii) por elaboração - é 

possível que haja trabalho cognitivo dentro da mescla, em função da nova lógica instaurada.  

Para ilustrar o processo de mesclagem conceptual, Fauconnier e Turner (2002), em The 

way we think, utilizam a sentença aqui traduzida “Este cirurgião é um açougueiro.”. A leitura 

interpretativa desta frase envolve o acionamento de dois espaços mentais como espaços 

iniciais. Em um há a representação de um cirurgião típico e de seu papel; no outro, há a 

representação de um açougueiro típico e também de seu papel. Entre os espaços, ocorrem 

correspondências analógicas que identificam as contrapartes nos inputs 1 e 2. Nesta 

associação, o cirurgião corresponde ao açougueiro. Assim, no Espaço Mescla, projetam-se de 

forma seletiva alguns elementos e relações vindos dos espaços iniciais; os papéis de cirurgião 

e açougueiro são projetados e integrados como um só elemento. Daí, um novo sentido surge 

na mescla como estrutura emergente, evidenciando a incompetência do cirurgião por ser 

alguém que não desempenha adequadamente sua profissão, uma vez que executa esta função 

tal como um açougueiro manuseia carnes para consumo. Nos espaços iniciais, nem o 

cirurgião, nem o açougueiro são incompetentes. A ideia de incompetência não está presente 

nos inputs e, por isso, não foi projetada na mescla, mas construída conceptualmente. A 

incompetência emerge de fato somente no “blend”, como um significado novo. 
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Para ilustrar a representação gráfica do processo de mesclagem, resgatamos o exemplo 

intitulado “Debate com Kant”, discutido por Fauconnier e Turner (2002), no qual um 

professor de filosofia, ao discursar para seus alunos, diz:  

 

(1) “Eu acho que a razão é uma capacidade de autodesenvolvimento. 

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 “Crítica da Razão Pura”, defendendo que somente ideias inatas 

têm poder. Mas sobre isso eu digo: e a seleção grupal de neurônios? 

E ele não responde.”
2
 

 

Este episódio caracteriza, segundo os autores, um processo de mesclagem conceptual, 

em que o filósofo/professor utiliza a fala de outro filósofo (Kant) para estabelecer um diálogo 

virtual entre eles. Esse debate, por reunir interlocutores em épocas distintas, somente é 

possível no plano imaginativo, ou seja, no espaço mental da mescla. O diagrama abaixo 

representa todo o processo: 

                                                           
2
 Do original: “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.” 

(Fauconnier, 1997). 
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Figura 2 – Representação referente ao exemplo (1). 

 

Nesse exemplo, há dois inputs: um apresenta o filósofo/professor que pensa e medita 

sobre suas ideias, além de defendê-las expressando-se por meio da fala, em língua inglesa, no 

ano de 1995; o outro traz Kant, suas ideias expressas na escrita, em língua alemã, no ano de 

1784. Algumas informações são comparadas e reunidas num Esquema Genérico. São elas: um 

pensador/filósofo, ideias apresentadas e defendidas, utilização por ambos de um modo de 

expressão, manifestação linguística por meio de um idioma. O Espaço Mescla recebe dos 

inputs as informações relevantes; neste caso, são projetados os filósofos, suas ideias, a língua 

inglesa e o tempo do discurso do filósofo/professor. O fato de Kant estar morto e seu discurso 

descontextualizado com relação ao do professor não é projetado. A mesclagem conceptual 
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desses elementos estabelece o frame de debate, que confronta Kant e o filósofo/professor em 

um embate simultâneo e virtual. O frame de debate contribui, por completamento, na 

estruturação da mescla e traz consigo expressões convencionais de seu universo (“discordar”, 

“responder”, “opor-se”), deixando-as disponíveis para uso na mescla. Por fim, cabe ressaltar 

que a ligação da mescla com seus inputs de origem permanece inalterada, de maneira que 

estruturas e inferências desenvolvidas no novo espaço podem ser transportadas de volta aos 

inputs, evidenciando, assim uma operação simultânea e dinâmica entre os quatro espaços 

envolvidos. 

Além do referencial teórico da Teoria dos Espaços Mentais apresentada acima, este 

trabalho está fundamentado na Gramática Cognitiva, paradigma proposto por Langacker 

(1987, 1991, 2009). É o que será apresentado na seção a seguir. 

 

1.4. Gramática Cognitiva  

 

Do ponto de vista cognitivo, não existe separação entre os planos do léxico, da 

morfologia e da sintaxe; todos cooperam num continuum para a construção do significado. Ou 

seja, o binômio significante e significado não constitui instâncias estanques na composição 

dos elementos linguísticos. Neste sentido, a proposta de Langacker (1987, 1991, 2006), no 

âmbito da Gramática Cognitiva, envolve a ideia de que a linguagem não é autônoma, em 

relação aos outros sistemas cognitivos, e as estruturas gramaticais oferecem a estruturação e a 

simbolização convencional do conteúdo conceptual, ainda que representem apenas uma parte 

de todo conteúdo que se efetiva a partir da perspectiva do falante.  

Sob a perspectiva langackeriana, o significado pode ser conceptualizado a partir do 

acesso a domínios cognitivos diferentes. Isto é, as palavras apontam para além do que vem 

expresso na forma linguística, perfilando o(s) aspecto(s) mais proeminente(s) em uma base 
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conceptual mais ampla. Por exemplo, para se construir o significado de hipotenusa, é preciso 

ter a noção mais ampla do que seja um triângulo retângulo, perfilando-se, assim, o lado 

oposto ao ângulo reto.  

O modelo de análise de conceptualização proposto por Langacker valoriza o aspecto 

visual na construção de significado para as formas linguísticas e o caráter simbólico da 

linguagem. São consideradas fundamentais na descrição de uma cena comunicativa as noções 

de campo visual, relação de figura e fundo, ponto de vista, foco e compartilhamento de 

atenção. Esses componentes da percepção visual oferecem importante direcionamento na 

investigação dos processos cognitivos que acontecem de forma análoga na conceptualização 

linguística do mundo. Então, destacamos que a construção do significado subentende a 

construção de uma perspectiva, isto é, de uma maneira particular de perceber e conceptualizar 

o mundo. É o falante o espectador na própria cena comunicativa da qual participa, colocando-

se numa posição estratégica em que possa efetivar seu objetivo comunicativo. Assim, em 

função das mudanças de perspectivação estabelecidas, o significado de uma expressão é 

construído de acordo com o ponto de vista, compartilhado total ou parcialmente pelos 

interlocutores. 

Diante disso, cabe destacar que o significado está intimamente associado a processo de 

conceptualização, e o ponto de vista (físico ou mental), adotado pelos participantes do evento 

comunicativo, também contribui para a construção do significado.  

Nesta seção, apresentamos a perspectiva langackeriana como forma de explicar e 

descrever a construção de significado de expressões linguísticas em contextos de uso da 

língua. A noção de construal, desenvolvida no seio da Gramática Cognitiva, será enfatizada 

na seção abaixo. 
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1.4.1. Operações de Construal 

 

Um dos norteadores dos estudos em Gramática Cognitiva é o processo de 

conceptualização em relação a um objeto ou situação. Ainda que o processo de 

conceptualização seja dinâmico (se desenvolve ao longo do tempo) e imagético (seleciona 

padrões de esquematicidade abstraídos da experiência corporal sensório-motora), essas 

propriedades não são suficientes para caracterizar detalhadamente a estrutura semântica do 

objeto observado. É preciso considerar o modo particular do observador que constrói o 

conteúdo conceptual, pois todo o processo envolve a habilidade humana de conceber a mesma 

situação ou objeto de diferentes pontos de vista.  Então, o que percebemos numa cena 

depende de como a examinamos, dos aspectos que nela perfilamos e de onde parte nosso 

ponto de vista. Os diferentes modos de conceptualizar determinado objeto ou situação 

envolvem operações de construal (construção conceptual), nos termos de Langacker (2006, 

2008).  Portanto, a construção do significado parte fundamentalmente do construal e envereda 

por operações cognitivas distintas.  

A fim de ilustrar como funciona o mecanismo cognitivo de percepção visual, 

apresentamos a imagem a seguir. 

 

Fonte: http://www.guamareemdia.com/ 

Figura 3 – Conceptualização lateral e frontal da face humana. 
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A observação da imagem apresentada na Figura 3 leva o observador a efetuar operações 

cognitivas que encaminham à construção significativa do objeto percebido. Dependendo dos 

mecanismos perceptuais acionados, o processo de conceptualização pode se dar mediante o 

perfilamento de algum(ns) dos aspectos do objeto em foco. Neste caso, o conceptualizador, 

munido de seu repertório cognitivo, pode perfilar - na base conceptual relacionada ao 

conhecimento do contorno da face humana – a forma correspondente ao perfil do rosto 

ilustrado na foto. Por outro lado, é possível também que operações de construal motivem a 

percepção de aspectos diferentes, levando, assim, o conceptualizador ao perfilamento do 

formato frontal da face. Como se pode perceber, a construção do sentido requer acionamento 

de mecanismos cognitivos diferenciados na percepção de uma base conceptual específica, no 

perfilamento de aspectos mais proeminentes do objeto conceptualizado e na adoção de um 

ponto de vista conceptual. Segundo Langacker, a conceptualização ocorre, principalmente, 

mediante operações cognitivas como Especificidade, Focalização, Proeminência e 

Perspectiva. Apresentaremos, a seguir, um panorama geral das quatro operações, 

caracterizando-as e estabelecendo distinções relevantes. Como ficará claro, no decorrer do 

trabalho, a focalização é a operação mais diretamente ligada à análise dos dêiticos ‘nós’ e ‘a 

gente’, que é foco desta pesquisa.  

A especificidade diz respeito ao nível de precisão e detalhe com que uma determinada 

situação é caracterizada. Por exemplo, podemos descrever o valor de uma mercadoria como 

sendo caro, ou mais especificamente posso dizer o valor exato. Além disso, nos termos de 

Langacker (2008), tio é mais específico que parente; rato é mais específico que roedor e 

assim por diante. Uma expressão altamente específica descreve uma situação com riqueza de 

detalhes, proporcionando uma alta resolução do construal; no entanto, há expressões de 

menor especificidade, limitadas a descrições com baixa resolução que revela apenas 

características brutas e organização global dos aspectos semânticos. Essa característica 
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inversa à especificidade é chamada esquematização. Exemplificando, tem-se que o termo 

parente é mais esquemático que tia, felino que gato. Langacker (2008) explica que as 

expressões podem, muitas vezes, ser organizadas em hierarquias elaborativas como na 

escala: roedor › rato › grande rato marrom › grande rato marrom com halitose, em que cada 

expressão é esquemática em relação àquelas que se seguem. Neste sentido, ressalta-se que a 

esquematização, a qual pode ocorrer constantemente em todos os domínios de experiência, é 

fundamental para a cognição, uma vez que franqueia a categorização a partir da relação entre 

experiências vivenciadas anteriormente e novas experiências na mesma configuração. Para 

Langacker, esquemas e relações elaborativas são essenciais em todos os aspectos da estrutura 

da linguagem, pois os esquemas e as relações de categorização (elaboração ou extensão) 

constituem a rede que representa os sentidos de um item lexical polissêmico. Assim, as faces 

do construal relativas à especificidade e à esquematicidade apresentam uma escala de graus 

alternativos do conteúdo semântico de uma expressão. 

A Focalização permite colocar em primeiro plano (figura) ou em plano secundário 

(fundo) a estrutura alvo da perspectivização. Dentre as categorias que constituem a operação 

de Focalização, estão a organização figura e fundo (foreground vs. background, cujo 

conceito tem origem na Psicologia Gestáltica) e a noção de escopo. A expressão linguística se 

configura como pista para o acesso a domínios conceptuais que subjazem a sua 

conceptualização. Neste sentido, a focalização, além de promover a seleção do conteúdo 

conceptual, estabelece a organização daquilo que está sendo descrito em foreground ou 

background na conceptualização. Então, o significado de um item lexical remete à seleção de 

um conjunto de domínios cognitivos (base conceptual) em primeiro plano, por serem mais 

acessíveis em relação aos periféricos. Os domínios selecionados são ativados em graus 

variados de acordo com a situação, sendo o alto nível de ativação um tipo de focalização em 

foreground (figura), e o baixo nível uma focalização em background (fundo). Neste sentido, 
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cabe dizer que focalizar é uma questão de grau relacionado a propósitos particulares, 

dimensões da estrutura e níveis de organização. Outra questão importante é que, em uma 

matriz complexa, um domínio em foregound (primeiro plano) – altamente suscetível à 

ativação - pode passar a um domínio em background (segundo plano) - minimamente ativado 

de acordo com a ocasião. Langacker exemplifica a organização figura e fundo como o que 

ocorre em narrativas, nas quais as descrições são o pano de fundo para o desenvolvimento de 

uma série de eventos que se configuram como figura no enredo. Em outro caso, o autor 

discute expressões compostas como lipstick (baton), em cuja estrutura podem ser observadas 

diferenças de focalização. Os termos lip (substantivo “lábio”) e stick (substantivo “bastão”) 

isoladamente estão limitados ao acionamento de um domínio cognitivo mais inferior, 

periférico (background); por outro lado, a expressão lipstick está ancorada num domínio em 

primeiro plano (foregound), no nível superior, fortemente evocado pelo todo semântico. A 

seguir, uma adaptação do diagrama proposto por Langacker (2008:60). 

 

 

Figura 4 – Diagrama lipstick para a conceptualização de figura e fundo. 

 

Com respeito às características da focalização, Langacker explica que uma das facetas 

da seleção é o acesso que uma expressão dá a um conjunto particular de domínios cognitivos, 

em situações gerais ou específicas. Uma outra faceta da seleção é o que o autor chamou de 

"cobertura" ou escopo da expressão linguística nos domínios acessados, que evidencia quais 
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partes desses domínios são realmente evocadas e utilizadas como base para sua construção 

semântica. Langacker argumenta que um escopo tem sempre uma extensão limitada dentro de 

um conteúdo conceptual mais amplo. Por exemplo, um termo como primo evoca um domínio 

mental que compreende uma rede de relações de parentesco. Enquanto essa rede semântica de 

parentesco pode ser estendida indefinidamente em qualquer direção, uma única parte desse 

todo relacional (pais-filho/as, avós-netos, tio/as-sobrinho/as), o escopo, é suficiente para que 

se conceptualize o conceito de primo. 

A Proeminência envolve os conceitos de perfilamento e alinhamento trajetor/marco 

(trajector/landmark) (termos técnicos propostos por Langacker para caracterizar elementos 

linguísticos que atuem como figura e fundo, respectivamente). Ainda que essas noções não 

sejam equivalentes, elas são semelhantes no que diz respeito ao foco da atenção 

(foregrounding), além de serem essenciais na descrição semântica da gramática. De acordo 

com Langacker, uma expressão seleciona uma base conceptual identificada com o escopo 

máximo nos domínios centrais acessados numa dada situação. Então, a porção diretamente 

relevante para um propósito particular é o escopo imediato no domínio ativado, a parte 

colocada onstage, em destaque como figura, num locus geral do foco de atenção. Nesta região 

onstage, a atenção é direcionada para uma subestrutura denominada perfil, que é o foco 

específico de uma expressão no seu escopo imediato. A noção de perfil remete à maneira 

como uma dada expressão é concebida em relação à sua base (ou a seu referente conceptual). 

Dentre os exemplos de Langacker, resgatamos o conceito de cotovelo para explicar a ideia de 

proeminência e perfilamento. Esse item lexical envolve a conceptualização geral do corpo 

humano como escopo máximo para a ideia de braço em posição onstage no escopo imediato. 

Neste sentido, cotovelo singulariza uma subestrutura identificada como seu perfil ou referente. 

Comparando as ideias de cotovelo e mão, observa-se que o conceito do segundo envolve os 

mesmos escopos máximo e imediato do primeiro, porém o processo envolve um perfilamento 
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distinto de seus aspectos semânticos. O autor argumenta que é comum que duas ou mais 

expressões evoquem o mesmo conteúdo conceptual (base conceptual), mantendo seus 

significados diferentes em virtude do perfilamento das subestruturas na base. Por exemplo, 

segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e os demais dias evocam a mesma base conceptual: a 

concepção de um ciclo de sete dias constituindo uma semana, porém seus significados 

perfilam aspectos específicos de cada expressão. Langacker ainda defende que o perfilamento 

conceptual de uma expressão se destina não apenas à ideia de uma coisa, como também à de 

uma relação. É o caso dos conceitos de parente e tia que estabelecem uma relação entre uma 

referência individual (de quem a pessoa é tia) e a ideia de feminino (tia). Para Langacker, 

quando uma relação é perfilada, vários graus de proeminência são conferidos aos 

participantes, sendo o participante mais proeminente o trajetor (tr), o foco primário dentro da 

relação perfilada. No entanto, em outras vezes, o participante é proeminente como foco 

secundário, sendo, neste caso, denominado marco (lm) da relação. As expressões podem ter o 

mesmo conteúdo e apresentar o mesmo relacionamento, mas diferem no significado, porque 

promovem conceptualizações diferentes do trajetor e do marco. Langacker exemplifica essa 

operação de construal com as preposições do inglês above (acima) e below (abaixo), cujo 

contraste de significado na está na base conceptual que evocam, já que ambas indicam a 

localização espacial relativa de duas coisas, principalmente em relação ao eixo vertical. Além 

disso, essas expressões apresentam relação semelhante: referencialmente, X acima de Y é a 

mesma relação que Y abaixo X. Diante disso, tem-se que contraste semântico reside no grau 

de proeminência conferido aos participantes relacionados na conceptualização. Assim, nos 

termos de Langacker, diz-se que X está acima de Y para especificar a localização de X (o 

mais importante) como na sentença “A lâmpada (tr) está acima da mesa (lm).”; e que Y está 

abaixo de X para localizar Y (o menos importante), por exemplo, “A mesa (tr) está abaixo da 

lâmpada (lm).”. Essa conceptualização transforma X e Y em trajetores, tendo seus opostos 
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como um marco espacial para esse fim. O alinhamento trajetor/marco configura, então, uma 

interpretação semântica da diferença entre above/acima e below/abaixo.  

A Perspectiva está relacionada à posição a partir da qual determinado objeto é 

conceptualizado. Ela envolve as noções de ponto de vista e subjetividade/objetividade, que 

são concebidas em termos de arranjo perceptual (viewing arrangement) entre o observador 

(conceptualizador) e a entidade que é observada. Um dos componentes do arranjo perceptual 

é o ponto de vantagem (vantage point) que, numa situação default, corresponde à localização 

real do falante e do ouvinte. Essa mesma situação padrão pode ser observada e descrita a 

partir de outros pontos de vista, o que promove interpretações distintas das entidades 

envolvidas. Muitas expressões evocam um ponto de vista associado ao seu significado; é o 

caso das expressões do inglês in front of (“em frente”) e behind (“atrás”). Partindo do fato de 

que o contraste semântico reside na escolha entre o trajetor e o marco, já que a base 

conceptual é a mesma, destacamos um dos exemplos discutidos por Langacker, para ilustrar o 

processo de perpectivização na adoção de um ponto de vista. O autor remete a uma situação 

hipotética de um cenário em que estão posicionadas uma grande rocha e uma árvore. A 

codificação linguística dessas entidades depende do ponto de vantagem assumido por quem as 

conceptualiza. Supondo-se que rocha, árvore e ponto de observação estejam 

aproximadamente em alinhamento, temos duas possibilidades de ponto de vista: se o ponto de 

vantagem (VP) tem a rocha como elemento obstrutivo na linha de visão (VP1 › rocha › 

árvore), pode-se dizer as sentenças “A rocha (tr) está na frente da árvore (lm).” e “A árvore 

(tr) está atrás da rocha (lm).” Por outro lado, se o ponto de vantagem conta com a 

interferência da árvore no campo de visão (VP2 › árvore › rocha), as sentenças “A árvore (tr) 

está na frente da rocha (lm).” e “A rocha (tr) está atrás da árvore (lm).” são mais utilizadas. 

Langacker argumenta que ponto de vantagem assumido para na conceptualização de 

elementos linguísticos não precisa ser uma localização real, podendo, portanto, ser adotado 
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um ponto de vista imaginativo a partir do VP1 para o VP2 como na frase “[VP1] Se você 

estivesse de pé ali [na VP2], a árvore estaria na frente da rocha.”. Diante dessa possibilidade 

cognitiva, o autor ressalta que a capacidade de adotar ou, pelo menos, acomodar um ponto de 

vista não real possibilita a descrição da perspectiva do ouvinte ou de qualquer outro indivíduo 

na cena. Intimamente relacionado à noção de ponto de vantagem, outro importante aspecto do 

construal é a oposição subjetividade vs. objetividade. O modelo langackeriano prevê, a 

respeito das operações de construal, que uma entidade é construída com subjetividade 

máxima quando permanece offstage (fora do EM), ou seja, está presente às circunstâncias 

imediatas do evento de fala (Ground), embora não esteja no foco da conceptualização. Por 

outro lado, quando uma entidade é construída com objetividade máxima, ela é posta onstage 

(inserida no EI); isto mostra que ela é conceptualizada como foco explícito de atenção. Para 

ilustrar essa concepção, Langacker cria a metáfora do espetáculo teatral. Nesse evento 

comunicativo, o indivíduo, acomodado na plateia, tem sua atenção direcionada para o palco e 

focada mais especificamente no ator que encena. O indivíduo, completamente concentrado na 

cena, não tem quase nenhuma consciência de si próprio ou das circunstâncias imediatas na 

interação da qual participa, o que maximiza a assimetria entre o espectador e o que é visto, 

denominados sujeito e objeto da conceptualização respectivamente. Nesta disposição, 

construals alternativos são construídos a partir do foco no sujeito (subjetividade máxima) ou 

no objeto (objetividade máxima). Então, a interpretação subjetiva é decorrente da posição 

offstage da experiência perceptual do espectador que não percebida. Por outro lado, a 

interpretação objetiva caracteriza o foco de atenção numa posição onstage, ou seja, numa 

situação em que o espectador é percebido. Neste sentido, cabe destacar que uma entidade 

interpretada objetivamente é mais proeminente que aquela construída subjetivamente. Como 

exemplo de construal objetificado, Langacker cita pronomes dêiticos de primeira e segunda 

pessoa (I, you, we), nos quais falante e ouvinte são perfilados explicitamente. Para um 
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construal subjetivo, porém, têm-se itens lexicais nominais nos quais a referência ao falante 

não exista ou esteja implícita, é o caso de termos como casa, livro, carro. 

Como será proposto no capítulo 6, as formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ perfilam 

explicitamente falante e ouvinte(s), apresentando configurações de organização figura e fundo 

diferentes que motivam construals alternativos na construção do significado. Esses 

construals, por sua vez, podem ser relacionados aos conceitos de subjetividade e 

intersubjetividade. 

A próxima seção abordará aspectos específicos da construção do significado a partir 

desses conceitos. 

 

1.4.2. Subjetividade e Intersubjetividade 

 

Inicialmente, retomamos as noções de subjetividade na literatura sobre os estudos da 

linguagem, a fim de construir um panorama teórico que fundamente a análise semântica das 

formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ nesta tese. 

Assim, enfatizamos os estudos de Benveniste (1966) sobre o significado, que sinalizam 

sua visão a respeito do sujeito como cerne da sua teoria da enunciação. Percebendo a 

capacidade do falante em se constituir como um ‘sujeito’ da enunciação, o autor enveredou 

pela investigação da subjetividade na linguagem. Outra contribuição dos estudos de 

Benveniste está relacionada à percepção do ‘sujeito’ em contraste com uma referência 

exterior com que interage e se reconhece. O autor diz que “a linguagem só é possível porque 

cada locutor se apresenta como sujeito, remetendo a ele mesmo como eu no seu discurso.” 

(1991: 286). Ou seja, a consciência do ‘eu’ pressupõe outra pessoa que se caracteriza por ser o 

seu ‘eco’. Benveniste ainda defende que a ‘polaridade’ entre os falantes é condição 

fundamental na linguagem, e não o processo de comunicação, que é apenas um resultado da 
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interação. Na busca por estabelecer sua teoria da linguagem, Benveniste (1966) elaborou um 

modelo de análise que traz como foco a subjetividade no estudo da língua. Segundo o autor, 

num evento comunicativo, o falante se apropria da língua ao se definir por sujeito do seu 

discurso. Uma vez reconhecido o enunciador do discurso, a dinamicidade na determinação 

dos demais objetos de referência discursiva passa a girar em torno dele próprio. Com isso, os 

elementos dêiticos que emergem numa interação comunicativa são estabelecidos, tendo o 

próprio falante como ponto de partida; logo, as formas dêiticas são uma maneira de o falante 

disponibilizar suas marcas de subjetividade em seus enunciados.  

Para Benveniste, ‘eu’ e ‘tu’ assumem posições distintas determinadas pela marca de 

subjetividade, mas também apresentam traços comuns que os diferenciam da terceira pessoa 

‘ele’. O ‘eu’ e o “tu” são sempre os participantes da situação, enquanto o ‘ele’ designa 

qualquer ser ou ser nenhum, quando esse não pode ser determinado. Além disso, a primeira e 

segunda pessoas são reversíveis na comunicação – o falante/‘eu’ pode tornar-se ouvinte/‘tu’ e 

vice-versa, ao passo que tal processo não se concretiza com a terceira pessoa ‘ele’, já que esse 

não é considerado participante da situação de comunicação. Então, com relação às indicações 

de pessoas dêiticas, Benveniste mostra que o fato de se ter formas diferentes para o plural da 

primeira e segunda pessoa revela muito mais que uma simples pluralização, como ocorre na 

terceira pessoa (‘ele’/ ‘eles’). O que se tem em ‘nós’ e ‘vós’ é uma ampliação de referência 

que aponta para um ‘eu’ e um ‘tu’. No que diz respeito à forma ‘a gente’, percebe-se o 

desenvolvimento do mesmo processo de ampliação, ainda que as entidades dêiticas indicadas 

estejam pouco ou nada explícitas na conceptualização. 

Nas últimas décadas, os conceitos de subjetividade e intersubjetividade têm sido 

resgatados pelos estudos linguísticos, principalmente a partir de duas abordagens teóricas 

distintas. Um deles envolve os estudos funcionalistas de Traugott (1982, 1989) e Traugott e 

Dasher (2002) a respeito da mudança semântica e do fenômeno da gramaticalização. Por 
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outro lado, há também estudos em Linguística Cognitiva, referentes à base conceptual do 

significado, desenvolvidos por Langacker (1987, 1991) e Verhagen (2005). 

Com relação à mudança semântica, Traugott e Dasher (2002) destacam que, mesmo 

havendo a possibilidade de um mapeamento previsível - garantido por padrões recorrentes - 

da mudança de um significado linguisticamente codificado para outro, esse procedimento 

pode envolver, em situações distintas, um amplo leque de estruturas conceptuais que 

independem do padrão gramatical das palavras. Isso justifica o fato de polissemias 

representarem um estágio da mudança em que os significados coexistam até que se efetive 

definitivamente a substituição.  

Os autores ainda argumentam que expressões linguísticas podem apresentar aspecto 

semântico subjetivo ou objetivo, devendo essas características ser compreendidas em termos 

de um continuum; ou seja, de maneira gradiente, expressões linguísticas tendem a se 

aproximar mais de uma extremidade objetiva ou de outra subjetiva, uma vez que a 

objetividade plena na linguagem seria uma realização impossível. Assim, o ponto de vista 

objetivo é representado por construções que neutralizam a perspectiva do falante como em 

sentenças declarativas, minimamente marcadas no que diz respeito à modalidade; um 

exemplo seria “O chapéu é de couro.”. Já expressões subjetivas podem ser caracterizadas 

pelo uso explícito da dêixis, como na sentença “Eu acho que vai chover.”, em que a 

referência ao falante está explícita na forma pronominal de primeira pessoa do singular. 

No que concerne aos processos de mudança semântica, cabe destacar o conceito de 

subjetificação, que revela a apropriação pelo falante do código linguístico, a fim de se 

constituir como ‘sujeito sintático/sujeito do enunciado’ e ‘sujeito da fala/sujeito da 

enunciação’. Portanto, a subjetificação evidencia o percurso semântico dos significados em 

direção a uma composição mais subjetiva. Os autores explicam esse fenômeno com dados do 

inglês que mostram uma tendência à mudança, de caráter metafórico, de um sentido mais 
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concreto a outro mais abstrato; é o caso de boor/camponês que passou a denotar pessoa mal-

educada. 

Na proposta de Traugott e Dasher (2002), assim como as expressões subjetivas 

evidenciam o ponto de vista do falante, os marcadores de intersubjetividade indicam sua 

atenção para com os participantes do evento de fala. A subjetividade, portanto, é um pré-

requisito para a construção da intersubjetividade, uma vez que registra a perspectiva do 

falante em relação ao ouvinte. Para Traugott (2003), intersubjetividade é a expressão explícita 

da atenção do falante para com o self do destinatário em sentido epistêmico (em relação à sua 

presumida atitude para com o conteúdo do que é dito) e em sentido social (relacionado à sua 

“face” ou às suas “necessidades” sociais e de identidade). Por exemplo, nas referências ao 

interlocutor em português (‘o senhor’ vs. ‘você’) e em francês (vous vs. tu), é possível 

perceber a intersubjetividade no uso desses pronomes de segunda pessoa em contextos 

interacionais que exigem graus diferenciados de formalidade e informalidade. Então, 

sentenças que são consideradas mais intersubjetivas apresentam dêixis social explícita, além 

de marcas de polidez e honoríficos, para citar alguns aspectos. 

No que se refere à subjetividade e à objetividade, no âmbito da Linguística Cognitiva, 

mais especificamente no terreno da Gramática Cognitiva, a perspectiva de Langacker (1987, 

1991) se diferencia em alguns aspectos daquela defendida por Traugott e Dasher (2002). No 

entanto, ressalta-se que as duas propostas estabelecem um ponto de interseção no que diz 

respeito à ideia de um continuum para a conceptualização das expressões linguísticas no eixo 

subjetividade/objetividade. 

Nos termos de Langacker (1991), as noções de subjetividade e objetividade devem ser 

compreendidas a partir da ideia de proeminência. Ou seja, o autor propõe que o contraste 

entre uma construção objetiva e uma construção subjetiva reflete a assimetria entre a 

proeminência do conceptualizador e da entidade conceptualizada. Então, uma maior 
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assimetria decorrente de diferentes graus de proeminência revela um observador que, de tão 

envolvido em sua experiência perceptiva, acaba por se distanciar da percepção de si (sujeito 

da conceptualização), em prol da percepção de uma entidade externa (objeto da 

conceptualização). Neste sentido, o grau de proeminência da entidade conceptualizada 

determina o contraste entre uma construção mais ou menos subjetiva/objetiva, de modo que a 

subjetividade reflete a assimetria entre os papéis de sujeito da conceptualização e objeto da 

conceptualização. Quando a relação entre eles é maximamente assimétrica, o papel do sujeito 

da conceptualização é maximamente subjetivo, restando ao objeto da conceptualização tornar-

se totalmente objetivo.  

Os estudos de Langacker (1990) abordam o conceito de subjetividade a partir da ideia 

de Ground, entendido como um conjunto de parâmetros associados ao evento de fala, 

envolvendo interlocutores (falante e ouvinte) e circunstâncias espaciais e temporais imediatas. 

Para Langacker, toda e qualquer situação de comunicação aciona elementos do Ground para a 

construção do significado das estruturas linguísticas em uso. Quanto ao papel do Ground na 

codificação linguística, o autor destaca as seguintes possibilidades de conceptualização: 

a. O Ground se apresenta numa posição externa ao escopo da predicação, o Escopo 

Máximo (EM). O uso de nomes e verbos isolados promove a conceptualização.  

 

 

Figura 5 - Diagrama representativo de construal subjetivo (LANGACKER, 1990: 10). 
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b. O Ground pode representar um ponto de referência não perfilado, pois, apesar de não 

estar no Escopo Imediato (EI), apresenta-se dentro do EM. É o que acontece na 

conceptualização de expressões dêiticas como ‘ontem’, ‘amanhã’, ‘ano passado’.  

 

 

Figura 6 - Diagrama representativo de construal subjetivo (LANGACKER, 1990: 10). 

 

c. Facetas do Ground são perfiladas e colocadas em destaque por no interior do EI. Isso 

ocorre na conceptualização de expressões dêiticas do tipo ‘aqui’, ‘eu’, ‘agora’.  

 

 

Figura 7 - Diagrama representativo de construal objetivo (LANGACKER, 1990: 10). 

 

Segundo Langacker, (a) e (b) representam um maior grau de subjetividade na 

conceptualização das expressões linguísticas, uma vez que o Ground se encontra mais 

implícito em relação ao EM da predicação. Por outro lado, a representação em (c) indica um 
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menor grau de subjetividade na conceptualização, já que o Ground é objetificado e colocado 

em proeminência no EI. É importante salientar que os esquemas apresentados em (a), (b) e (c) 

representam a construção semântica das estruturas linguísticas em gradação num continuum 

que parte de uma conceptualização mais subjetiva a outra mais objetiva. 

O diagrama (b) representa elementos cuja função é fazer a ancoragem da forma no 

Ground. Esse processo chamado Grounding é sustentado por elementos que efetivam a 

ancoragem; são elementos como artigos e demonstrativos, quantificadores, tempos verbais e 

modais, denominados Grounding Predications, que não codificam aspectos do Ground 

(falante, ouvinte, lugar ou tempo), mas o acionam implicitamente na construção do sentido. 

Essas estruturas linguísticas funcionam com pistas importantes que indicam o grau de 

acessibilidade cognitiva do interlocutor (adjetivos), a posição do objeto em relação ao falante 

e ao ouvinte (demonstrativos) e a perspectiva epistêmica implícita do falante (tempos verbais 

e modais). Por exemplo, a forma verbal no passado em "Ele ficou horas na porta do cinema." 

aciona o Ground como ponto de referência, mas apenas para situar o fato como algo ocorrido 

anteriormente ao evento de fala. Em "Ele pode ter saído cedo.", o Ground apenas ancora o 

conteúdo comunicado, já que o verbo "poder" não codifica o falante explicitamente, mas 

indica implicitamente um conceptualizador que avalia a possibilidade de que alguém tenha 

saído antes do horário previsto. 

Com relação aos dêiticos, há casos que podem ser representados pelo diagrama (b), já 

que designam o Ground como um ponto de referência implícito no escopo da predicação. 

Tem-se como exemplo a ocorrência de dêiticos espaciais e temporais (‘ontem’, amanhã, ‘ano 

passado’, ‘lá’). No entanto, dêiticos que designam o Ground onstage perfilam e colocam em 

proeminência algum elemento de sua composição (o falante, o ouvinte, o lugar ou o momento 

do evento de fala) como no diagrama (c). É o que acontece como os dêiticos de pessoa (‘eu’, 
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‘nós’, ‘a gente’) e as formas dêiticas de tempo e lugar que indicam explicitamente o evento de 

fala imediato (‘agora’, ‘aqui’).  

Langacker (1990), assim como Traugott (1989), destaca que a subjetificação revela um 

processo que torna os significados mais subjetivos, principalmente em casos de 

gramaticalização, em que elementos gramaticais se constituem a partir de uma base lexical. 

No entanto, a proposta de Langacker a respeito dos conceitos de subjetividade/objetividade 

diverge da concepção de Traugott e Dasher por considerar que a perspectiva subjetiva envolve 

uma referência implícita ao falante e aos demais elementos do Ground na conceptualização da 

expressão linguística. Para Traugott e Dasher (2002), a codificação linguística da perspectiva 

do falante indica grau de subjetividade, ao passo que a não codificação revela um caráter 

objetivo da expressão. Por exemplo, enquanto na concepção de Traugott e Dasher o nome 

‘caneta’ é considerado uma codificação maximamente objetiva por não sinalizar 

explicitamente a perspectiva do falante, a abordagem langackeriana defende que se trata de 

uma expressão maximamente subjetiva, na medida em que o falante permanece implícito 

(maximamente offstage). No caso dos dêiticos, Traugott e Dasher argumentam que pronomes 

como ‘eu’ marcam explicitamente a subjetividade, diferentemente de Langacker que, apoiado 

na noção de Ground, entende que a explicitude da perspectiva do falante no discurso revela 

um menor grau de subjetividade. Esse contraste entre as duas concepções apresentadas 

evidencia a noção de construal, proposta por Langacker (2008), a partir da qual o autor 

designa a perspectiva do falante ao construir conceptualmente uma cena comunicativa 

específica.  

Quanto à perspectiva de Langacker (2008), cabe destacar a ideia de ponto de vantagem, 

cunhada do domínio de percepção visual, para explicar a perspectivização do 

conceptualizador em relação aos elementos envolvidos no evento comunicativo. Diante disso, 

tem-se que a noção de subjetividade/objetividade, neste caso, depende de um mecanismo de 
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percepção conceptual que coloca em proeminência ora o sujeito ora o objeto da 

conceptualização. Então, uma entidade é construída subjetivamente quando permanece 

offstage no Ground, estando o sujeito de consciência implícito na conceptualização. Por outro 

lado, uma entidade é objetivamente construída na medida em que se apresenta onstage, ou 

seja, como um objeto de conceptualização explícito e focalizado no Ground. Assim, para um 

construal maximamente subjetivo, o Ground deve estar fora do Escopo Máximo da 

predicação; já um construal maximamente objetivo requer uma das facetas do Ground 

perfilada no Escopo Imediato.   

Embora não aborde diretamente a noção de intersubjetividade, a proposta de 

subjetividade de Langacker (1991) permite a compreensão desse conceito, uma vez que 

estabelece a noção de construal como um recurso conceptual que envolve o indivíduo falante 

e a situação concebida por ele na qual se encontram os demais elementos constituintes do 

evento de fala: ouvinte(s), tempo e lugar específicos. 

No caso das construções dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ em estudo neste trabalho, do ponto de 

vista cognitivo, verifica-se que ambas apresentam um construal objetificado, uma vez que o 

Ground tem uma de suas facetas perfilada e colocada em foco no EI da predicação, nos 

moldes do diagrama (c). Em termos de codificação linguística, esses dêiticos podem ser, 

portanto, considerados mais subjetivos. Como será detalhado no capítulo de análise, a 

conceptualização dessas formas (‘nós’/‘a gente’) envolve o perfilamento, no Ground, de todas 

ou algumas entidades dêiticas. As formas se referem ao mesmo conjunto de entidades no 

mundo (falante e ouvinte(s)), mas estabelecem diferentes estratégias de construal em termos 

de organizações figura-fundo. 

Com relação à noção de intersubjetividade, tem-se que toda interação caracteriza um 

espaço de troca entre os interlocutores, no qual cada um compõe seu discurso com vistas a 

atingir o outro. De acordo com Nuyts (2014), a intersubjetividade é uma “ferramenta 
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discursiva” que permite ao falante representar o significado como sendo compartilhado com 

os demais participantes da interação. Ou seja, para o autor, a intersubjetividade caracteriza um 

processo compartilhado de construção de significados entre o assessor
3
 e um grupo de pessoas 

mais amplo, que pode ou não incluir o ouvinte. 

Apesar de as concepções de intersubjetividade elaboradas por Traugott e Dasher (2002) 

e por Nuyts (2014) indicarem a forma como o falante conduz o discurso visando à relação 

com seu interlocutor; entendemos que a proposta de Verhagen (2005) atende mais 

estreitamente aos propósitos analíticos desta pesquisa, uma vez que leva em conta as crenças e 

atitudes do falante na conceptualização de sua relação com o que diz e com a participação de 

seu(s) interlocutor(es). Verhagen defende que intersubjetividade possibilita conceber o 

ouvinte como um sujeito da conceptualização ativo na cena comunicativa ao lado do falante, 

aquele responsável por conduzir a interpretação dos demais interlocutores para um conteúdo 

conceptual específico. No caso das formas ‘nós’ e ‘a gente’, observamos que se trata de usos 

linguísticos nos quais o significado é conceptualmente construído na cena comunicativa pela 

atuação compartilhada entre os interlocutores. Neste sentido, a concepção de 

intersubjetividade de Verhagen (2005), com base nos pressupostos da Gramática Cognitiva, 

explica a conceptualização de dêiticos como ‘nós’ e ‘a gente’, uma vez que estabelecem um 

processo conceptual de coordenação cognitiva entre falante e ouvinte(s) numa situação 

comunicativa, por exemplo, na interação em que ocorre o debate político-eleitoral, em análise 

nesta pesquisa.  

A configuração do construal proposta por Verhagen (2007) explicita o que já estava 

implícito em Langacker. Para Verhagen, o construal envolve dois conceptualizadores como 

sujeitos de conceptualização no Ground, tal como se percebe em eventos de uso linguístico 

nos quais estão em jogo o falante e o(s) ouvinte(s). Essa perspectiva faz surgir a ideia de 

                                                           
3
 O termo ‘assessor’, utilizado por Nuyts, refere-se ao responsável pela avaliação modal, que - normalmente, mas 

não necessariamente - é o falante.  
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intersubjetividade, na qual o falante visa a estabelecer uma comunicação com o seu 

interlocutor. Isso possibilita que se estabeleça, entre os interlocutores, uma gestão mútua dos 

processos mentais ativados na interação.  

No que se refere ao construal, Langacker (1987) argumenta que sua base conceptual 

está no processo de perpectivização. A perspectivação conceptual é estabelecida entre falante 

(ou ouvinte) e a situação conceptualizada; isso envolve ajustes focais e imagética 

convencional. Trata-se do que o autor denominou arranjo perceptual (viewing arrangement) 

que envolve um observador V (falante ou ouvinte(s)), de um lado, e uma situação 

comunicativa observada, de outro. Abaixo, encontra-se a configuração proposta para o 

processo.  

 

 

Figura 8 – Configuração do arranjo perceptual proposto por Langacker (1987). 

 

A configuração apresentada na Figura 8 envolve o objeto (O) e o sujeito da 

conceptualização (S) em dois tipos distintos de perspectivização conceptual. A linha vertical 

corresponde à relação do objeto, no nível O, com o falante (viewer), no nível S. No plano 

vertical, destacam-se as operações que envolvem a relação do sujeito da conceptualização 

como objeto da conceptualização. São exemplos desse processo operações de Perspectiva 

relacionadas ao ponto de vista e à dêixis. Horizontalmente, encontram-se operações como 
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Atenção/Saliência (Figura/Fundo) que impõem uma determinada estrutura ao objeto da 

conceptualização.  

Partindo do modelo langackeriano de construal, Verhagen (2007) propõe que, na 

relação com determinado objeto de conceptualização, o Ground normalmente inclui dois 

observadores/conceptualizadores: aquele que é responsável pela produção linguística (falante) 

e aquele que desempenha o papel de interpretá-la. A configuração abaixo ilustra esse 

processo. 

 

 

Figura 9 - Configuração do construal proposta por Verhagen (2007). 

 

Na Figura 9, a linha horizontal inferior indica a relação de coordenação cognitiva entre 

os dois conceptualizadores (falante e ouvinte(s)). A representação da relação de atenção 

conjunta entre conceptualizadores e objeto da conceptualização está indicada na linha vertical 

do diagrama. Retomando os conceitos de Tomasello (1999) sobre a capacidade humana de 

perceber a perspectiva e a intenção de seus parceiros comunicativos, Verhagen (2007) 

defende a existência de outras mentes na relação com o objeto da conceptualização. Assim, o 

autor acrescenta outro conceptualizador no processo, dando origem à representação dual do 

falante e do ouvinte como conceptualizadores do objeto observado, tal como se percebe em 

eventos de uso linguístico. Os conceptualizadores 1 e 2, representados na Figura 9, estão 
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atencionalmente coordenados (linha horizontal inferior) no compartilhamento de 

conhecimentos sobre objeto da conceptualização (linha vertical). Nos termos de Verhagen 

(2007: 60), o conceptualizador 1 direciona o conceptualizador 2, num deslocamento de 

atenção conjunta, a determinado objeto da conceptualização, atualizando o Ground comum 

referente à cena comunicativa imediata. Assim, o eixo vertical indica o processo de 

perspectivação conceptual do objeto, enquanto o eixo horizontal inferior reflete a coordenação 

intersubjetiva entre os conceptualizadores. 

Ainda que um dos sujeitos da conceptualizacão não esteja presente, o construal 

motivado pelo enunciado pressupõe a relação entre dois (ou mais) conceptualizadores da cena 

comunicativa. Isto se explica pelo fato de que a construção de sentidos depende da 

conceptualização de uma interação, ainda que o falante tenha que interagir com interlocutores 

imaginários (virtuais ou hipotéticos) ou consigo. 

Face ao exposto, ressalta-se que a configuração de construal de Verhagen (2007) 

complementa a proposta de Langacker (1987), colocando o Ground como base de uma 

circunstância comunicativa entre participantes de um evento prototípico. 

Vejamos, a seguir, a ilustração dos processos de conceptualização relacionados a 

expressões maximamente objetivas e expressões maximamente subjetivas no entendimento de 

Verhagen. 

 

Figura 10 - Configuração de construal em expressões maximamente objetivas. 
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Na conceptualização representada pela Figura 10, as linhas tracejadas indicam uma 

participação sutil dos sujeitos da conceptualização no perfilamento de aspectos do objeto em 

foco; portanto, tem-se uma percepção maximamente objetiva do enunciado. 

 

Figura 11 - Configuração do construal em expressões maximamente subjetivas. 

 

A Figura 11 apresenta a relação entre os sujeitos da conceptualização marcada por uma 

linha em negrito. Essa marcação destaca o envolvimento dos sujeitos no perfilamento de 

aspectos do objeto da conceptualização, cujas linhas tracejadas indicam uma percepção do 

enunciado maximamente subjetiva. 

Frequentemente, as expressões linguísticas se acomodam num continuum entre espaços 

conceptuais mais subjetivos ou mais objetivos. Além disso, uma unidade linguística pode se 

adequar a ambas as dimensões (vertical ou horizontal inferior), sendo possíveis ainda 

mudanças graduais ao longo do tempo. 

Assim, nesta seção, apresentaram-se as abordagens relacionadas às noções de 

subjetividade e intersubjetividade. O próximo capítulo relaciona os estudos clássicos e 

cognitivistas a respeito dos fenômenos da dêixis e dos atos de fala. 
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CAPÍTULO 2 

Dêixis e Atos de Fala 

 

Neste capítulo, abordaremos os fenômenos da dêixis e dos atos de fala, passando por 

uma apresentação de estudos clássicos sobre o assunto (BENVENISTE, 1966; LEVINSON, 

1983, AUSTIN, 1962; SEARLE, 1969), até a elucidação dos estudos cognitivistas 

envolvendo esses fenômenos pragmáticos (RUBBA, 1996; MARMARIDOU, 2000).  

 

2.1. Descrição tradicional da dêixis e dos atos de fala  

 

Esta seção apresenta considerações a respeito de estudos convencionais  sobre a dêixis,  

objeto de estudo do presente trabalho, e  sobre atos de fala,  uma das ferramentas pragmáticas 

a ser utilizada na análise. Os estudos a serem descritos buscam respaldar abordagens 

cognitivas sobre o tema em discussão. 

 

2.1.1. A dêixis  

 

Com o avanço dos estudos pragmáticos, a noção de dêixis ganhou uma série de 

descrições que evidenciaram o papel do contexto como elemento fundamental para sua 

constituição semântica. Neste caso, as investigações em torno do fenômeno da dêixis se 

tornaram relevantes num recorte teórico que associou seu significado à dependência 

contextual. Então, tem-se que o objeto de estudo da Pragmática pressupõe um sujeito atuante 

num discurso contextualmente situado. 

Etimologicamente, o termo dêixis, de origem grega, significa o ato de ‘demonstrar’, 

‘apontar’, ‘indicar’ e, em geral, é expresso por pronomes pessoais e demonstrativos, tempos 
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verbais, advérbios de tempo e de lugar dentre outros. É através da dêixis que as línguas 

decodificam ou gramaticalizam características específicas que emergem num contexto 

enunciativo determinado. Um exemplo é o uso dos pronomes ‘eu’ e ‘você’, que, por suas 

características dêiticas, não nomeiam uma entidade específica em todas as ocasiões de uso. Na 

verdade, esses pronomes são marcadores de falante e ouvinte, respectivamente, preenchidos 

pelas informações contextuais. No entanto, definir quem são esses indivíduos não é tarefa 

fácil, se não se tem o auxílio do contexto na interpretação dos enunciados.  

Neste sentido, a abordagem de Levinson (1983) contribui para que a dêixis seja 

entendida como um importante mecanismo discursivo cuja função se efetiva em um contexto 

particular. Por exemplo, na sentença “Volto em uma hora.”, o autor apresenta uma situação 

comunicativa em que a dêixis codifica, dentro do enunciado, aspectos circunstanciais em seu 

uso. Assim, por não saber quando o bilhete foi redigido, torna-se impossível conhecer o 

horário de retorno de quem escreveu.  

Outro exemplo pontuado por Levinson se refere à sentença “Encontre-me aqui dentro 

de uma semana com uma vara mais ou menos deste tamanho” deixada dentro de uma garrafa 

no mar. Pelo que se apresenta escrito, não é possível identificar o autor do recado, saber onde 

encontrá-lo, muito menos quando e que tamanho de vara providenciar. Portanto, a 

interpretação pragmática da dêixis de pessoa, lugar e tempo não se efetiva pela ausência de 

um contexto definido. 

Com relação à semântica, Levinson também pontua que nem sempre os elementos 

dêiticos têm sua interpretação condicionada a uma análise vericondicional. Na maioria dos 

casos, a Pragmática poderá oferecer um caminho para a validação das referências dêiticas 

suscitadas no contexto da enunciação. Esse procedimento é exemplificado nas seguintes 

sentenças: 
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(2) “Letizia de Ramolino foi a mãe de Napoleão.” 

(3) “Eu sou a mãe de Napoleão.” 

 

Em (2), a verdade da proposição depende da validade de fatos históricos relacionados à 

circunstância apresentada e não da especificação de quem proferiu a sentença. Diferentemente 

do que ocorre em (3), em que não é possível avaliar a verdade da sentença sem investigar se o 

falante é de fato quem diz que é: “a mãe de Napoleão”. Este tipo de dependência contextual 

na referência de entidades dêiticas se estende também para outras expressões indiciais, como 

o que ocorre nas sentenças abaixo: 

 

(4) “Você é a mãe de Napoleão.” 

(5) “Mary está apaixonada por aquele ali.” 

(6) “Agora são 12h15.” 

 

Nas sentenças, Levinson mostra como as estruturas linguísticas, para serem validadas, 

extrapolam a análise verifuncional e mostram-se dependentes do contexto no qual emergem. 

Na sentença (4), a verdade depende de o ouvinte ser mesmo “a mãe de Napoleão”. Em (5), a 

validade do enunciado decorre do fato de “Mary” estar apaixonada pelo indivíduo que ocupa 

a posição indicada pelo falante. E a sentença (6) ganha status de verdade se o momento 

quando o enunciado foi produzido equivaler às 12h15. Em todos os casos, as expressões 

dêiticas mantêm-se diretamente dependentes dos aspectos contextuais que respaldam a 

sentença na qual estão inseridas. 

Numa visão tradicional, os dêiticos são subdivididos nas categorias de pessoa, espaço, 

tempo, discurso e social. Cada uma delas estabelece limites para que as estruturas linguísticas 

possam ou não ser enquadradas. A dêixis de pessoa corresponde à decodificação do papel dos 
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participantes na cena comunicativa em que o enunciado é produzido. A dêixis de lugar se 

refere à localização do falante ou do(s) ouvinte(s), codificando o espaço que os participantes 

do evento de fala ocupam. A dêixis de tempo refere-se à codificação dos pontos temporais ou 

dos períodos relativos ao tempo em que um discurso é proferido. A dêixis discursiva diz 

respeito à codificação de um ponto determinado do discurso no qual se apresenta a 

enunciação. E, por fim, a dêixis social está relacionada à codificação das distinções sociais de 

papéis assumidos pelos participantes e dos aspectos da relação social mantida entre falante e 

ouvinte ou falante e algum referente. Neste trabalho, serão abordadas prioritariamente as 

entidades dêiticas de pessoa referidas pelas formas ‘nós’ e ‘a gente’. 

Geralmente, essas categorias dêiticas tomam o falante como centro dêitico da cena 

comunicativa canônica, isto é, trata-se da referência num contexto padrão de interação. O 

caráter egocêntrico da dêixis pessoal diz respeito à inserção do falante no ato comunicativo e 

no reconhecimento por ele das demais entidades dêiticas. Quanto à dêixis de lugar, a 

localização do espaço se dá a partir da posição física que o falante ocupa no momento da 

produção de sua fala. O tempo dêitico reflete o momento em que o falante produz a sua fala.  

Levinson (1983) argumenta que nem sempre o centro dêitico está pautado no falante. 

Ele cita a existência de algumas línguas que apresentam demonstrativos organizados 

parcialmente em torno de outros participantes que não propriamente o falante. Também alerta 

para usos derivados, nos quais as expressões dêiticas promovem o deslocamento do centro 

dêitico, o que Lyons (1977) chama projeção dêitica e Fillmore (1975), deslocamento de ponto 

de vista. 

Retomando a noção de ponto de vista proposta por Fillmore, Levinson cita o uso do 

verbo ‘come’ do inglês para mostrar como ocorre a troca do ponto de vista do falante para o 

do ouvinte. Vejamos o exemplo. 
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(7) “I’ll come to your party Saturday night, ok?”
4
 

 

Ao explicar a transferência de centro dêitico, Levinson propõe um esquema figurativo 

para a visualização do processo a partir de um espaço tetradimensional composto por três 

dimensões de espaço e uma de tempo; o falante se encontra no centro e dele irradia-se um 

número de círculos concêntricos que distinguem zonas diferentes de proximidade espacial. 

Através do falante, passa uma linha do tempo na qual eventos anteriores e posteriores a esta 

enunciação são ordenados linearmente, enquanto o discurso do qual o falante participa se 

realiza nessa mesma linha. Mais uma dimensão precisa ser adicionada para compor o aspecto 

social da dêixis, na qual o falante estaria posicionado acima, abaixo ou no mesmo nível do 

ouvinte. Esse quadro básico da dêixis é transferido para o ouvinte quando se dá a troca do 

centro dêitico como ocorreu no uso do verbo ‘come’. 

Levinson define expressões dêiticas como unidades linguísticas ou morfemas que têm 

uso dêitico considerado básico ou central em oposição a expressões que constituem usos não 

dêiticos. Para usos dêiticos, o autor propõe a distinção entre uso gestual e simbólico. O 

primeiro diz respeito aos termos dêiticos interpretados a partir de referência audiovisual que 

configure contato com o evento de fala. Um exemplo são os pronomes pessoais usados com 

alguma indicação física do referente como em “Ele não é o duque; ele é... ele é mordomo.”. 

Por outro lado, o uso simbólico requer, para sua interpretação, conhecimento dos 

parâmetros espaço-temporais dos eventos de fala. Portanto, deve-se tomar ciência da 

localização geral dos participantes, assim como dos papéis sociais que esses desempenham e 

do momento da interação. Na frase “Esta cidade é realmente bonita.”, a interpretação do 

dêitico “esta” depende do conhecimento do espaço em que os interlocutores se encontram. 

                                                           
4
Algo como: Venho à sua festa sábado à noite, tudo bem?  
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Esses dois usos descritos contrastam com o uso não dêitico como o que se apresenta no 

exemplo (10). Observemos o contraste entre os seguintes exemplos: 

  

(8) “Você e você estão dispensados. Você não.” 

(9) “O que você disse?” 

(10) “Você nunca sabe dizer o que eles querem hoje em dia.” 

 

O pronome ‘você’ empregado nas sentenças acima codifica usos diferentes: (8) 

apresenta o uso gestual, (9) traz o uso simbólico e (10) mostra o pronome como um não 

dêitico, conforme a abordagem levinsoniana. 

É importante ressaltar que a abordagem de Levinson (1983), baseada em um modelo 

clássico de categorização, classifica como dêiticos apenas os pronomes que apresentem todos 

os traços definidores da dêixis e, como não dêiticos, os pronomes que deixem de apresentar 

um ou mais traços. Um estudo mais flexível desse fenômeno, baseado na Teoria dos 

Protótipos, será apresentado ainda neste capítulo. 

Na sequência, abordaremos estudos convencionais a respeito da Teoria dos Atos de Fala 

na construção dos significados linguísticos. 

 

2.1.2. Os atos de fala 

 

Wittgenstein (1953), em Investigações Filosóficas, além de criticar a teoria subjetivista 

e mentalista de que o pensamento é interiorizado e traduzido em palavras, propõe uma espécie 

de concepção pragmática da linguagem. Para ele, pensamento e linguagem são indissociáveis, 

pois geram um ao outro simultaneamente; e a linguagem não é restrita ao indivíduo, mas 

publicamente constituída por regras no exercício da comunicação. É neste sentido que a 
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abordagem de Wittgenstein substitui o paradigma da expressividade, fundamentado na 

descrição isolada das expressões linguísticas, pelo paradigma da comunicabilidade, baseado 

no contexto de interação em que essas expressões são usadas. O que ele argumenta é que não 

se trata apenas do uso das palavras numa sentença, mas sim do uso dessas sentenças em 

situações concretas de ação, pois, de acordo com o modelo que assume, a intenção primeira 

da linguagem é antes a inclinação ao exercício de uma influência efetiva de uns sobre os 

outros, que unicamente a intenção de compreensão ou representação. Neste contexto, 

Wittgenstein propõe a ideia de jogos de linguagem que constituem as condições necessárias 

para que um enunciado seja interpretado da maneira pela qual o seu enunciador pretende que 

ele seja. Com essa noção, o autor argumenta que expressões linguísticas são sempre utilizadas 

em contextos de interação entre falante e ouvinte, que, por sua vez, empregam-nas com um 

objetivo específico. Portanto, a linguagem é comunicação, e o significado depende da 

interpretação do objetivo de seu uso nos contextos de interação. Esse estudo, apesar de 

carecer de sistematização teórica, contribuiu para o aprofundamento das discussões em torno 

de temas relacionados ao uso linguístico e aos processos de comunicação em geral. 

A teoria dos atos de fala, desenvolvida inicialmente por Austin (1962), prevê um estudo 

da linguagem a partir da ideia de uso linguístico como ação realizada por meio do dizer. Ou 

seja, para o autor, quando uma pessoa diz algo, ela está realizando um ato com a linguagem e, 

consequentemente, assumindo um compromisso com seu interlocutor.  O estudo de Austin 

sustenta que atos de fala são constituintes elementares do uso e da compreensão da 

linguagem, e, para que se realizem adequadamente, necessitam se adequar a condições de 

sucesso e de felicidade específicas.  

Primeiramente, Austin (1962) tentou sistematizar os atos de fala dividindo-os, de 

maneira generalizada, em atos performativos e constativos. Quanto à descrição desses atos, o 

autor começa por assinalar que (i) sentenças performativas não podem ser avaliadas sob o 
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ponto de vista de uma análise vericondicional, apenas atendem a um conjunto de regras que 

estabelecem parâmetros para sua aceitabilidade pragmática, é o que ele chamou de condições 

de felicidade; (ii) sentenças constativas podem ser submetidas ao teste de verdade ou falsidade 

da informação que veiculam. No desenvolvimento de seu raciocínio, entretanto, Austin 

levantou uma série de questionamentos com o objetivo de reavaliar essa análise inicial. O 

autor argumentou que mesmo aquelas sentenças consideradas inicialmente constativas 

apresentavam certa dimensão performativa, pois descrever é também um ato que se realiza e 

que pode ser bem ou malsucedido. Além disso, os atos ditos performativos têm uma dimensão 

constativa, já que estabelecem relação com o fato. Então, diante desse impasse, Austin 

estendeu a concepção de performatividade para toda a linguagem. Neste sentido, o autor 

propôs que o ato de fala, entendido como unidade básica de significação, fosse constituído por 

três dimensões integradas e articuladas. 

 

a. Ato locucionário - referente ao próprio ato de proferir uma sentença com certo 

significado e conteúdo informacional (o sentido é restrito à sentença). 

b. Ato ilocucionário – indica a intenção do proferimento do falante; são as ações 

realizadas ao se dizer alguma coisa como quando se ordena, pergunta ou avisa. 

c. Ato perlocucionário – relacionado aos efeitos obtidos pelo ato ilocutivo, ou seja, é o 

resultado alcançado a partir de ato de fala anterior que pode provocar, por exemplo, um 

susto, convencimento ou desagrado no ouvinte. 

 

Em síntese, um falante profere sentenças com um determinado significado (ato 

locucionário) e com determinada força (ato ilocucionário), para atingir efeito especifico sobre 

o ouvinte (ato perlocucionário). Os atos de fala podem apresentar dimensões diversas, uma 

vez que uma locução realiza diferentes atos de fala. 
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A partir dessa classificação dos tipos de atos de fala, Austin argumenta que uma 

sentença isolada como “Vou fechar a porta.” não caracterizada uma intenção. Trata-se apenas 

de um conteúdo informacional restrito ao ato de fala locucionário. No entanto, quando usada 

com determinada força, essa tensão provoca o estabelecimento de uma força ilocucionária 

específica que atenda às necessidades comunicacionais do uso. Então, a mesma sentença, 

dependendo da situação de comunicação, pode ser compreendida como um aviso ou até uma 

ameaça de que a porta interromperá o trânsito de pessoas. Há a possibilidade de a sentença 

produzir força ilocucionária explícita no próprio ato locucionário, neste caso, codificada na 

forma verbal. Trata-se de proferimentos performativos (usados para fazer coisas) que 

evidenciam uma performance do falante quando fala. Um exemplo é a frase “Prometo-lhe 

que não chegarei tarde.”, na qual a força ilocucionária de promessa está explícita.  

A proposta de Searle (1969) para a Teoria dos Atos de Fala ofereceu uma importante 

contribuição para o estudo do uso na linguagem, uma vez que desenvolveu uma classificação 

pormenorizada dos atos ilocucionários anteriormente propostos por Austin. Além disso, 

Searle formalizou a Teoria dos Atos de Fala Indiretos, aqueles cuja performatividade 

permanece implícita no contexto de uso.  

O modelo de Austin para os atos de fala performativos previa cinco expressões pautadas 

na força ilocucionária dos verbos, são elas: expressões veridictivas (indicam juízo – fala de 

juízes ou médicos), expressões exercitivas (indicam decisão – ‘proibir’, ‘exigir’), expressões 

comissivas (indicam o comprometimento do falante com algo – ‘jurar’, ‘garantir’), expressões 

conductivas (indicam reação à conduta alheia), expressões expositivas (indicam exposição do 

pensamento do falante – ‘comunicar’, ‘testemunhar’). 

Searle (1969) contesta a classificação de Austin por considerar que a força ilocucionária 

não deve relacionar os atos de fala isoladamente à performatividade dos verbos. Na 

concepção de Searle, a linguagem é uma forma de ação, um mecanismo posto em prática para 
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fazer coisas (ensinar, orar, negociar, persuadir, atacar, defender, colaborar), e os atos de fala 

são o recurso pragmático para que isso ocorra. Portanto, eles precisam ser analisados com 

base em atos ilocucionários, considerados unidades mínimas da comunicação linguística que 

determinam formas de comportamento governadas por regras. Por isso, a força ilocucionária 

não é o significado puro e simples da sentença, mas está diretamente ligada às interações 

sociais (por exemplo, de autoridade, de cooperação) estabelecidas entre os falantes.  

Quanto à performatividade, apesar de Austin ter admitido que nem todas as sentenças 

performativas apresentam-se de maneira explícita, Searle alega que o princípio geral da 

expressividade dá conta de que qualquer coisa que se possa pretender dizer pode ser dita e, à 

medida que é dita, uma ação se realiza.  

Para Searle (1969), a força ilocucionária indica como as proposições devem ser 

recebidas ou o que se espera como reação do destinatário a uma proposição específica. Assim, 

o lugar próprio da força ilocucinária é o domínio da ação; não como uma ação consequente do 

que se diz, mas como uma ação única e original que se constitui ao se dizer o que se diz. 

Diante disso, o autor propõe nova taxonomia para classificação dos atos de fala 

ilocucionários, com suas respectivas direções de ajustamento (palavra mundo; mundo-

palavra; dupla direção e direção nula), responsáveis pela adequação e/ou ajustamento do 

conteúdo proposicional ao mundo. São eles: 

 

a. Assertivo – a finalidade é comprometer o falante em diferentes graus com a verdade 

da proposição expressa cujo conteúdo se ajusta ao mundo, que já existe assim 

configurado antes da enunciação (direção palavra-mundo). 

b. Diretivo – a finalidade é que o falante empreenda meios para conseguir fazer com 

que o ouvinte realize algo, seja pela sugestão ou pela imposição; o mundo é 

transformado para se ajustar ao conteúdo da proposição, originando uma ação do 
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interlocutor sobre o mundo (direção mundo-palavra). Destacam-se, como exemplo, 

atos que indicam pedidos, ordens, conselhos, avisos etc. 

c. Compromissivo – a finalidade é comprometer o falante com a realização de uma 

ação futura, sendo ele o responsável por essa ação; o mundo é transformado para se 

ajustar ao conteúdo da proposição, originando uma ação do locutor sobre o mundo 

(direção mundo-palavra). O ato de prometer indicando diferentes graus de 

comprometimento é um exemplo. 

d. Expressivo – a finalidade é exprimir o estado psicológico do falante acerca de um 

estado de coisas estabelecido pelo conteúdo proposicional, sobrepondo a 

expressividade às pretensões de verdade; o conteúdo proposicional não afeta o 

mundo nem esse impõe qualquer restrição à proposição (direção nula). É o caso do 

ato de saudar, pedir desculpas, agradecer etc. 

e. Declarativo - a finalidade é comprometer o falante com o estado institucionalizado 

das coisas representado na proposição, possibilitando que locutor e interlocutor se 

tornem aptos a agir. Esse ato de fala está apoiado na referência à instituição 

extralinguística que, associada às regras constitutivas da linguagem, investe o falante 

de certa autoridade e garante a realização bem-sucedida da ação. Os atos declarativos 

podem ser assertivos quando manifestam asserções factuais que necessitam da 

representação de autoridade institucional para serem proferidos (direção dupla).  

 

Apesar de reconhecer a ocorrência de atos de fala que apresentam força ilocucionária 

explícita na expressão linguística, Searle argumenta que a maioria dos atos de fala apresenta 

esse efeito ilocucionário implícito nas informações contextuais. Ou seja, nos atos de fala 

indiretos, o falante comunica ao ouvinte o que efetivamente diz, baseando-se num conjunto de 

informações (linguísticas e não linguísticas) compartilhadas mutuamente. Essa teoria está 
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respalda nos princípios gerais de cooperação conversacional, propostos por Grice (1975). Um 

exemplo é a sentença “Amanhã vai fazer sol.”, dita pelo filho à mãe numa situação em que 

ambos estão ansiosos para ir à praia, e a mãe diz “Vou trabalhar o dia todo.”. Essas 

construções revelam, na primeira sentença, uma declaração explicitamente constativa, mas 

que guarda, pelas pistas contextuais disponíveis, uma dimensão performativa que evidencia 

um pedido do filho para que a mãe o leve à praia. Isso se comprova na sentença/resposta da 

mãe que apresenta as mesmas características constativas do primeiro enunciado, sendo a 

dimensão performativa relacionada à recusa ao pedido.  

Na próxima seção, será apresentada uma visão alternativa para os fenômenos 

pragmáticos abordados acima, com base na proposta cognitivista de Marmaridou (2000), que 

concebe as categorias dos dêiticos e dos atos de fala como flexíveis e gradientes. 

 

2. 2. Pesquisas cognitivistas sobre dêixis e atos de fala 

 

Os estudos em Linguística Cognitiva, que propõem uma nova concepção dos fenômenos 

pragmáticos, são fundamentais para que se chegue a uma compreensão mais detalhada tanto 

da função dêitica de certas formas linguísticas não convencionais, quanto dos atos de fala 

produzidos nos contextos de usos dessas construções. Essa nova abordagem amplia a visão 

tradicional, que estabelecia limitações rígidas na avaliação dos termos considerados membros 

da categoria.   

 

2.2.1. Abordagem cognitivista da dêixis  

 

Primeiramente, com relação à dêixis, destacamos a contribuição de Rubba (1996), que, 

com base na Teoria dos Espaços Mentais (FAUCONNIER, 1994) e na noção de MCI 
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(LAKOFF, 1987), busca explicar o problema da interpretação da referência que extrapola a 

situação comunicativa imediata. A autora estabelece que em alguns casos, como no exemplo 

“O garoto disse: Tire-me daqui.”, a referência do dêitico de lugar “aqui” é projetada para um 

domínio diferente do Ground que caracteriza o evento de fala imediato. Esse Ground 

alternativo assume parte ou todo o MCI dêitico prototípico como ponto de partida, mas 

constitui uma outra plataforma espaço-temporal para a interpretação. Assim, Rubba também 

recorre ao conceito de Ground, proposto por Langacker (1991), para discutir a semântica de 

dêiticos que promovem um deslocamento ou alteração do ponto de referência da situação de 

fala real, permitindo que um outro Ground alternativo seja adotado paralelamente. Neste caso, 

embora haja um deslocamento do domínio base, as propriedades semânticas da dêixis são 

preservadas, tais como a designação de entidades e a especificação de relações proximal ou 

distal com algum ponto de referência, mesmo que fora do Ground padrão.  

Rubba argumenta que, embora a esquematicidade do significado dos dêiticos indique 

uma alta flexibilidade desses termos – eles são apenas parcialmente especificados e, portanto, 

podem ser aplicados em um grande número de situações de discurso real, todos os 

interlocutores, em seus turnos, podem se referir a si mesmos usando o pronome de primeira 

pessoa –, essa característica pode ser problemática, pois, em alguns casos, o ouvinte tem 

dificuldade em encontrar um referente para uma expressão dêitica. A autora exemplifica essa 

situação com a sentença “Estou cansado deste lugar.”, proferida, repentinamente, por um 

estudante de pós-graduação ao seu colega durante um passeio pelo campus. Neste contexto, 

vários locais podem atuar como referentes para a expressão “este lugar”, a saber: i) o campus 

como uma localização física; ii) a universidade como um local abstrato; iii) a cidade em que a 

universidade está situada; iv) o estado ou país em que o campus está situado. Então, para que 

o ouvinte interprete adequadamente a referência dêitica, faz-se necessário o acesso ao 

contexto no qual o falante se balizou para dizer o que disse. Do contrário, não se pode acessar 
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o domínio discursivo capaz de restringir o número de possibilidades interpretativas, obrigando 

o ouvinte a assumir uma interpretação que lhe pareça mais adequada. Por outro lado, quando 

nenhum dos domínios relacionados ao evento de fala imediato sustenta a interpretação da 

referência às entidades dêiticas, domínios paralelos são instantaneamente ativados a fim de 

efetivar todo o processo de interpretativo. Rubba, com base na Gramática Cognitiva de 

Langacker, ressalta que uma expressão dêitica inclui o Ground - ou alguma faceta dele - em 

seu escopo de predicação a fim de designar localização específica entre uma entidade e um 

ponto de referência, ainda que esse se encontre fora do Ground de origem. 

Diante disso, tem-se que uma expressão dêitica aciona um MCI exclusivamente 

relacionado às suas características indexais, como o ato de apontar e as entidades-padrão 

relacionadas na referência (falante, ouvinte, tempo e espaço). Então, Rubba propõe, como 

ponto de partida para a interpretação da semântica de dêiticos, o acesso ao MCI dêitico como 

um espaço padrão da dêixis. Abaixo, há uma ilustração do Ground padrão, concebido por 

essa abordagem. 

 

Figura 12 – Representação do quadro semântico da dêixis (RUBBA, 1996: 231). 

 

A Figura 12 apresenta um diagrama que ilustra o significado dêitico convencional. A 

esfera representa a situação de fala, com o falante (F) e o ouvinte (O), situados num momento 

(t) e num espaço (LOC) específicos. Os elementos x e y atuam como ponto de referência das 

relações de distância a partir do falante. O papel dos espaços mentais alternativos à situação 
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do evento de fala imediato é subsidiar os discursos dos participantes. Rubba ilustra essa 

concepção a partir do trecho de uma entrevista. 

 

(11) “... ou o mesmo como quando eu vou a uma parte espanhola da 

cidade, você sabe, ver tudo em espanhol, e eu digo, bem, você sabe, 

eu não pertenço a este lugar.”
5
 

 

O dêitico proximal “este” não pode ser plenamente interpretado tendo como referência 

o evento de fala imediato em que a sentença foi proferida. Deve-se, assim, encontrar um 

Ground para o domínio alternativo em que se mantêm relações proximais claras entre o ponto 

de referência (o falante) e os outros elementos dêiticos. Rubba sugere um diagrama, 

representado na Figura 13, no qual espaços mentais múltiplos são incorporados.  

 

Figura 13 – Diagrama de espaços mentais alternativos (RUBBA, 1996: 235). 

 

No espaço base (B) (espaço de origem), está a concepção do falante a respeito da 

realidade: a situação de entrevista com suas respectivas entidades (por exemplo, ouvinte que, 

no caso, é o entrevistador). Além desse espaço inicial, outros espaços são acionados, como 

                                                           
5
 Do original: “… or the same with when I go to,  like,  a Spanish part of town,  you know,  see everything in 

Spanish,  and I say,  well,  you know, this is not where I belong.” (1996: 234) 
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um espaço de tempo (T), instruído pelo construtor de espaço mental “quando”, no qual o 

falante se apresenta a partir do dêitico “eu”; e o espaço da localização (SN), introduzido pelo 

sintagma nominal “uma parte espanhola da cidade”. Apesar das projeções de espaços 

alternativos, as relações no espaço base (B) estão disponíveis para a interpretação dos dêiticos 

em espaços posteriores, permitindo que se entenda que é o falante em (B) que vai para “a 

parte espanhola da cidade” em algumas ocasiões. Ainda há outro espaço construído pelo 

verbo “dizer” (D) que, em virtude da sua natureza dicendi, remete a outro evento de fala, 

acionando as entidades dêiticas participantes (Ground), sem se desconectar daquelas 

referenciadas no espaço de origem (B).  

Neste contexto, retomamos as considerações de Marmaridou, em Pragmatic meaning 

and cognition (2000) que, apoiada na teoria dos protótipos (ROSCH, 1975) e no trabalho de 

Lakoff (1987) sobre semântica cognitiva com base na noção de MCI, propõe um 

aprofundamento da discussão em torno da categoria da dêixis que, para a autora, deve acolher 

não só exemplos prototipicamente dêiticos, como também aqueles casos não tão óbvios, mas 

que carregam características peculiares do centro da categoria.  

Então, partindo de uma abordagem experiencialista e cognitivista, Marmaridou 

estabelece novas categorias para a interpretação do que é ou não dêixis, visto que ao longo das 

regularidades observadas na análise da dêixis de pessoa, de tempo, de lugar, social e 

discursiva, há usos de termos dêiticos que se afastam do MCI padrão da dêixis. 

Na investigação de elementos dêiticos em língua inglesa, por exemplo, Marmaridou 

observou casos problemáticos ignorados pela teoria tradicional, principalmente aqueles 

relacionados à referência em terceira pessoa. Em geral, a terceira pessoa é considerada uma 

referência anafórica; no entanto, há casos em que ela pode ser tratada como um termo dêitico 

não prototípico. Vejamos alguns exemplos. 
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(12) “Jane tirou seus sapatos e então ela pegou um papel.” 

(13) “A senhora Jane gostaria de um pouco de chá?” 

(14) “Johnny deve ir para a cama agora” 

 

Dentre os casos listados, o exemplo (12) caracteriza um uso anafórico do pronome ‘ela’ 

que retoma o nome próprio citado anteriormente. Por outro lado, (13) e (14) apresentam 

referência dêitica na terceira pessoa “senhora” e “Johnny”, uma vez que a referência é feita 

em relação a parâmetros contextuais do evento de fala que, neste caso, dizem respeito a 

parâmetros sociais que envolvem os participantes do evento comunicativo. Em (13), “a 

senhora Jane” é usado como forma polida de indicar o interlocutor; já (14) é um exemplo 

clássico em que adultos usam o nome próprio e não o pronome ‘você’ para se referir à 

criança.  

Na visão tradicional da dêixis, surgem três problemas que Marmaridou busca sanar ao 

reivindicar uma abordagem experiencial para este fenômeno. O primeiro trata da relação entre 

a dêixis pessoal e social. Marmaridou considera os dois tipos de dêixis como intimamente 

interligados, já que ambos são frequentemente codificados pelos mesmos itens lexicais 

(nomes e pronomes). Ou seja, o uso dos pronomes configura os papéis participativos do 

discurso (dêixis pessoal), mas também determina os papéis sociais entre os interlocutores de 

acordo com o evento comunicativo. 

O segundo problema emerge da verificação de certas formas linguísticas que são usadas 

para expressar a dêixis de tempo, de lugar e discursiva em diferentes contextos situacionais. A 

forte inter-relação entre essas três categorias dêiticas tem se destacado; porém, a dêixis de 

lugar é a mais básica dentre as demais. Alguns exemplos indicam que adjetivos e 

demonstrativos (“esta casa” e “último andar”) que expressam dêixis de lugar também 
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poderiam expressar a dêixis temporal (“próxima aula”, “último sábado”, “este dia” e “aquela 

semana”) ou a dêixis discursiva (“próximo parágrafo”).  

O terceiro problema evidencia que o enfoque tradicional da dêixis é incompleto, 

limitado e desvia a análise de informações relevantes para o estudo do fenômeno dêitico como 

um todo. Tal abordagem estabelece um modelo fixo, não permitindo vislumbrar a constituição 

de formas não dêiticas em uso dêitico, como é o caso de algumas referências de terceira 

pessoa. 

Em busca de soluções para os problemas apresentados, Marmaridou propõe que a dêixis 

seja conceptualizada em termos de um Modelo Cognitivo Idealizado (MCI), estruturado com 

base na hipótese da espacialização da forma e responsável pelo estabelecimento do protótipo 

da categoria. Assim, tem-se um esquema imagético
6
 de CENTRO versus PERIFERIA, cuja 

característica fundamental é a noção de egocentricidade estabelecida a partir das relações de 

proximidade ou distância com o centro dêitico (‘eu’); tal representação inclui o ato linguístico 

de apontar uma entidade no espaço. Então, a menção a uma expressão dêitica constrói um 

espaço mental em que o emissor e o receptor estão correpresentados como entidades no tempo 

e no espaço. Neste caso, as expressões linguísticas funcionam como pistas para a ativação de 

espaços mentais e para a definição do centro dêitico. A partir da noção de MCI surge o 

esquema de proximidade X distância que permeia a organização dos usos dêiticos numa 

escala de prototipicidade, que vai do centro da categoria até as radialidades mais periféricas. 

A organização conceptual do fenômeno da dêixis a partir de um MCI padrão, portanto, 

possibilita que os termos e usos dêiticos prototípicos apresentem efeitos de prototipicidade. 

Na sentença “No mundo de hoje, você não sabe o que pode acontecer.”, a autora exemplifica 

tais variações com o uso impessoal do pronome ‘you’ (‘você’), que pode não fazer referência 

                                                           
6
 Os esquemas imagéticos são versões esquemáticas de imagens, conceptualizadas como representações de 

experiências corporais (sensoriais ou perceptuais) na interação do falante com o mundo. Portanto, representam 

padrões esquemáticos que refletem domínios de conhecimento como espaço (centro-periferia), contêiner (dentro-

fora) e multiplicidade (parte-todo) para citar alguns casos (Ferrari, 2011:86, 87). 
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a um interlocutor específico, mas sim a todos aqueles que puderem ser referidos dentro de um 

contexto fornecido pela sentença.  

A respeito do uso dêitico em inglês da primeira pessoa do plural ‘we’, Marmaridou 

apresenta uma escala de efeitos prototípicos, tendo como ponto de partida o uso dêitico 

inclusivo cujo protótipo da categoria inclui falante e ouvinte(s) específico(s) nos moldes 

apresentados do diagrama do Ground padrão da dêixis. Esse uso pode ser ilustrado pela 

sentença “Nós estamos nesta sala aguardando o palestrante.”. Na sequência, encontra-se o 

uso genérico que inclui falante, ouvinte(s) e outros
7
; ele se caracteriza por uma referência não 

prototípica do elemento dêitico, uma vez que extrapola o evento comunicativo ao referir 

entidade(s) que não pode(m) ser identificada(s) na cena comunicativa online. É o que ocorre 

no trecho “Nós vivemos em um mundo cada vez mais agitado.”. Outro uso identificado 

configura a exclusão do(s) ouvinte(s); trata-se de um uso exclusivo não prototípico da dêixis. 

É o que se observa, por exemplo, quando o diretor de uma faculdade diz aos alunos “Nós 

gostaríamos de promover uma mudança curricular dentro dos moldes previstos.”. Além 

desses usos, a autora efetua também a descrição de um uso não prototípico chamado editorial 

ou acadêmico. Esse uso revela uma violação da pressuposição de existência de um grupo de 

pessoas no qual o falante se inclui, embora o uso do dêitico pressuponha estrategicamente a 

participação do falante nesse grupo. É o caso de alguém que, embora seja o único autor de um 

livro, escreve “Neste capítulo, delineamos a visão experiencial da dêixis.”. 

Então, a partir da noção de esquemas imagéticos e projeções metafóricas, é possível se 

efetivar a interpretação de usos de termos dêiticos, em funções dêiticas mais ou menos 

prototípicas, e termos não dêiticos, mas em função dêitica não prototípica. 

                                                           
7
 Considerou-se, para esta pesquisa, o termo outro(s) para referir indivíduos não participantes da cena 

comunicativa. 
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A seguir, apresentaremos a proposta cognitivista de Marmaridou para o tratamento dos 

atos de fala, com o objetivo de fundamentar a análise dos contextos de uso das formas 

linguísticas ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

2.2.2. Abordagem cognitivista dos atos de fala 

 

Ainda que as propostas de Austin (1962) e Searle (1969) a respeito da Teoria dos Atos 

de Fala constituam importante contribuição para o estudo da linguagem, cabe destacar a 

participação de abordagens cognitivistas, sob o ponto de vista do Realismo Experiencialista, 

no refinamento teórico desse tema. Assim, resgatamos as considerações e propostas 

desenvolvidas por Marmaridou (2000), a fim de situar a Teoria dos Atos de Fala no recorte 

científico realizado nesta pesquisa.  

Vale destacar que, na obra mencionada anteriormente, Marmaridou apresenta uma 

proposta alternativa para os estudos semântico-pragmáticos, destacando duas vertentes 

fundamentais: a Pragmática Cognitiva e a Pragmática Social. Segundo a autora, tanto a 

perspectiva cognitiva quanto a social tiveram origem na Semiótica e na Filosofia da 

Linguagem, porém, atuam focalizando aspectos diferentes do significado. A primeira está 

relacionada ao estudo dos processos mentais; enquanto a segunda enfoca os aspectos sociais 

da interação. Essa iniciativa de Marmaridou (2000) evidencia a necessidade de uma semântica 

cognitiva associada à ideia do Realismo Experiencialista, respaldado nos fundamentos  

teóricos da Linguística Cognitiva. A corrente experiencialista, nos termos de Marmaridou, 

apresenta uma perspectiva filosófica que possibilita a coadunação das visões social e 

cognitiva, uma vez que postula ser o conhecimento sociocultural, não uma informação externa 

ao indivíduo, mas uma construção cognitiva que se efetiva a partir da experiência 

sociocultural no mundo. Então, essa concepção alternativa, ancorada tanto na Linguística 
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Cognitiva quanto no Realismo Experiencialista para a explicação de fenômenos linguísticos, é 

um dos pilares que sustentam a investigação do objeto de estudo nesta tese.  

Portanto, é neste contexto teórico que Marmaridou (2000) promove uma análise 

detalhada dos atos de fala e constrói uma crítica relacionada a alguns pontos considerados 

problemáticos, sob uma perspectiva cognitivista, das abordagens anteriores. Um dos 

problemas apontados pela autora é o fato de a visão tradicional não ter considerado o aspecto 

flexível dos atos de fala que possibilita que uns possam ser mais convencionalizados que 

outros, ou que as intenções do falante possam estar restritas por convenções. Essa visão 

dicotômica dos atos de fala, que os caracteriza em convencionais ou intencionais, 

impossibilita que o fenômeno seja observado em todos seus contextos de uso. 

Outra inconsistência sinalizada por Marmaridou, no estudo tradicional dos atos de fala, 

é a interdependência rígida entre forma e força ilocucionária postulada por Austin (1962), que 

abordou o potencial da força ilocucionária como determinante na especificação do significado 

dos enunciados, em detrimento de uma categorização desses enunciados em termos da força 

ilocucionária que desempenham. Na perspectiva experiencialista, a força ilocucionária não 

depende apenas do falante, mas também do ouvinte e do contexto dinâmico no qual está 

inserida, pois o significado é uma construção compartilhada interacionalmente.  

Por fim, outra questão elencada por Marmaridou envolve a relação entre 

convencionalidade e intencionalidade, desencadeada pela mudança de orientação teórica de 

uma teoria direcionada à performatividade institucionalizada para uma teoria associada à 

força ilocucionária dos enunciados. A autora destaca que, para Austin (1962), 

convencionalidade também abrange convenções institucionais, das quais o uso da linguagem 

faz parte; enquanto que, para Searle (1969), trata-se de uma questão linguística inerente aos 

atos de fala, juntamente com intencionalidade do falante e os aspectos interacionais que 

determinam construção e efeitos do sentido. Marmaridou alerta para o fato de que, ainda que a 
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proposta de Searle inclua uma preocupação com a intencionalidade do falante, sua teoria a 

concebe numa relação de causalidade entre estados mentais e atos ilocucionários, o que 

evidencia uma perspectiva ainda extremamente mentalista da linguagem pelo grau de 

idealização e abstração. Para ela, uma teoria dos atos de fala que se apresenta com essas 

características metodológicas não consegue abordar questões de relevância sociocultural, 

além de desconsiderar a dimensão interacionista e colaborativa do fenômeno pragmático em 

análise.  

Marmaridou, por outro lado, considera importante o reconhecimento, na proposta de 

Searle (1969), de que os atos de fala não se constituem exclusivamente em torno das 

estruturas verbais, pois esse posicionamento dialoga com a linha de investigação defendida 

pela abordagem experiencialista. A autora também ressalta que a relação entre ações e 

palavras promovida pela abordagem tradicional dos atos de fala deve levar em conta a ideia 

de um MCI padrão de Atos de Fala que envolva, ao mesmo tempo, o conhecimento de ação 

(no qual o agente afeta um estado de coisas, e o ouvinte tem seu papel estabelecido por 

convenções socioculturais e linguísticas) e o conhecimento de fala (relacionado aos objetivos 

na interação, social e culturalmente definidos).  

A fim de estabelecer uma categoria para os atos de fala, Marmaridou propõe que sejam 

concebidos em termos de um MCI prototípico que reúne informações sobre a sua dupla 

natureza semântica: a fala e a ação. Com isso, atos de fala mais prototípicos são 

convencionais do ponto de vista sociocultural e linguístico. Um exemplo seria “Eu prometo 

que acabarei com a corrupção.”, no qual o verbo performativo contribui para a determinação 

da força ilocucionária, juntamente com aspectos do contexto e da interação entre os 

interlocutores. Por outro lado, há atos de fala menos prototípicos que precisam se apoiar 

exclusivamente na interação para a especificação da força ilocucionária. É o caso da sentença 

“Eu acabarei com a corrupção.”, na qual a ausência de verbo performativo ancora a força 
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ilocucionária do ato de fala no tempo e modo do verbo, além de recorrer aos elementos 

contextuais envolvidos na interação.  

Assim, apoiada no conceito de categorização radial, Marmaridou argumenta que atos de 

fala emergem da interação em meio a aspectos convencionais, intencionais e interacionais. 

Por isso, devem ser concebidos em termos de MCI, a partir do qual a categoria do ato de fala 

estabelece uma organização radial, que parte do ato de fala mais prototípico (sustentado por 

aspectos social e culturalmente convencionalizados) e segue por radialidades decorrentes de 

atos de fala considerados menos prototípicos (determinados pelo quadro interacional 

experienciado pelos interlocutores). Isso permite considerar um ato de fala, muito mais que o 

resultado da ação performativa explícita do verbo (AUSTIN, 1962), um recurso construído 

pelos elementos contextuais implícitos que caracterizam as bases interacionais da 

comunicação e possibilitam a construção de significados a partir dos efeitos da ação. Ou seja, 

a força ilocucionária de um ato de fala reside na integração das forças mobilizadas pelos 

aspectos linguísticos e não linguísticos envolvidos num evento comunicativo. Assim, uma 

análise cognitivista dos atos de fala deve fazer referência ao seu caráter experiencial que é 

uma imediata consequência de sua orientação interativa e social. 

Em síntese, na estrutura cognitiva dos atos de fala, os atos prototípicos apresentam-se 

mais convencionalizados do ponto de vista sociocultural e/ou linguístico. Em contrapartida, 

os atos menos prototípicos precisam se apoiar mais fortemente na interação para possibilitar a 

especificação de sua força ilocucionária. É o caso dos dados desta pesquisa que revelaram ser 

a ausência de termos performativos uma característica recorrente no uso das expressões 

dêiticas de primeira pessoa do plural. Assim, foram encontrados, em geral, atos de fala cuja 

força ilocucionária estava implícita no contexto interacional como no enunciado “Nós vamos 

começar pelas creches.” (A. N. – REDE GLOBO 2° Turno/2014). Essa sentença pode ser 

associada à força compromissiva, mas também poderia ser apenas uma predição (como, por 
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exemplo, em “Nós vamos começar pelas creches – é o que está no cronograma, embora não 

possamos prometer nada ainda”). No caso do debate político, a força do ato de fala é 

determinada conjuntamente por falante e ouvintes, emergindo de um processo ativo em que o 

falante projeta seu próprio papel de candidato em direção aos telespectadores, de acordo com 

normas de interação socioculturalmente aceitas. 

Diante disso, tem-se que abordagem sociocognitiva de Marmaridou, baseada na noção 

de prototipicidade, na descrição de fenômenos semântico-pragmáticos como os dêiticos e os 

atos de fala, além de representar um significativo avanço nos estudos da linguagem, norteará a 

análise linguística nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO 3 

Estudos anteriores sobre ‘nós’ e ‘a gente’ 

 

A visão cognitivista da gramática nos permite entendê-la como uma reunião de formas 

linguísticas que estão a serviço do uso, ou seja, que têm uma função pragmática e, por isso, 

podem sofrer alterações para amparar uma necessidade linguística específica, tanto coletiva 

quanto individual. Portanto, entende-se que o sentido se constitui mediante contato com o 

contexto que, por sua vez, direciona a interpretação mais adequada das construções 

linguísticas recrutadas na interação.  

Neste sentido, a perspectiva cognitivista pode dialogar com outras abordagens da 

gramática que levam em conta aspectos funcionais, pragmáticos e contextuais. Esse diálogo 

pode ser estabelecido, muitas vezes, a partir da delimitação de objetos de estudo bastante 

similares, como é o caso das formas linguísticas ‘nós’ e ‘a gente’, que dispõem de uma 

literatura consistente no âmbito dos estudos sobre gramaticalização e, ainda, têm sido bastante 

investigadas sob a ótica da sociolinguística variacionista.   

Este capítulo iniciará com um apanhado das pesquisas que buscam explicar o processo 

de gramaticalização da expressão ‘a gente’ e a variação sociolinguística entre ‘nós’ e ‘a 

gente’; em seguida, será explicitada a contribuição dos estudos variacionistas para a 

abordagem cognitivista nesta análise. Por fim, apresentaremos os trabalhos, em Linguística 

Cognitiva, a respeito de ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

3.1. Estudos sobre gramaticalização da expressão ‘a gente’ 

 

Nesta seção, buscamos apresentar algumas pesquisas acerca da gramaticalização da 

expressão ‘a gente’ como forma de descrever o caminho evolutivo dessa forma até ser 
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encaixada no quadro de usos pronominais da língua portuguesa. Os processos que envolveram 

a gramaticalização da expressão ‘a gente’ podem ser observados, dentre outros estudos, em 

Lopes (2004) e Zilles (2007).  

A gramaticalização é um tipo em particular de mudança linguística que apresenta 

características peculiares, como o fato de ser um processo linguisticamente motivado e 

plenamente encaixado no sistema linguístico. Além disso, também apresenta um conjunto de 

mudanças inter-relacionadas que sustentam a evolução como um fenômeno simultâneo, 

envolvendo não somente o item gramaticalizado, mas também uma série de outras mudanças 

nos subsistemas linguísticos (MEILLET, 1912; HOPPER e TRAUGOTT, 1993). É o caso da 

gramaticalização no quadro pronominal de uma língua que acarreta mudanças relacionadas ao 

sistema de concordância verbal, como o que ocorreu na língua portuguesa com a inserção do 

pronome “você”, que promoveu uma redução do paradigma das desinências verbais 

(FARACO, 1996).  

De acordo com Hopper e Traugott (1993), a gramaticalização consiste num processo 

unidirecional, pois uma vez iniciada uma etapa do processo, não há retorno ao estágio 

anterior. O modo como a gramaticalização avança diz respeito a um movimento da esquerda 

para direita, responsável por promover transições graduais ao longo de um continuum. Esta 

visão da gramaticalização constituída por processos essencialmente diacrônicos e previsíveis 

pode ser representada pelo seguinte esquema: palavra lexical > palavra gramatical > clítico 

> afixo > zero. Para Martelotta et al. (1996; 46), num processo de gramaticalização, um item 

torna-se mais gramatical quando passa a “assumir posições mais fixas nas sentenças, 

tornando-se mais previsível em termos de uso”. 

A cada uma dessas transições, há múltiplos processos envolvidos, tais como aqueles de 

natureza fonética, morfossintática, semântica e pragmática. Heine (2003) descreve o conjunto 
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de mudanças promovido pela gramaticalização a partir de quatro mecanismos: 

dessemantização, extensão, decategorização e erosão.  

A forma ‘a gente’, atualmente usada em função pronominal, tem sua origem na 

expressão nominal latina gens, géntis que significa ‘raça’, ‘família’, ‘tribo’, ‘o povo de um 

país, comarca ou cidade’ (LOPES, 1999), cujo sentido está relacionado a uma referência 

genérica. O estudo sobre a gramatizalização do ‘a gente’ em Lopes (2004) revela que, na 

transposição da forma lexical latina para a forma gramatical pronominal contemporânea, 

houve manutenção da referência genérica inerente ao sentido original do substantivo latino. 

Isto é, o fato de o substantivo ‘gente’ apresentar um sentido de nome coletivo contribuiu em 

larga escala para a expressão assumir, posteriormente, como pronome indefinido, o 

significado de ‘toda e qualquer pessoa’. 

Trata-se, portanto, de um caso de gramaticalização gerado a partir de um item lexical 

que se tornou um item gramatical, ou seja, o substantivo “gente” passou a assumir, em certos 

contextos discursivos, propriedades, valores e funções que o colocaram numa outra 

classe/categoria, a de pronomes. Lopes (2004) salienta que esse processo contínuo de 

regularidade e previsibilidade marcou a perda da eventualidade criativa do discurso em favor 

da regência de restrições gramaticais. Para a autora, é possível ilustrar o percurso diacrônico 

da expressão em: gente [nome genérico] → a gente [pronome indefinido] → a gente 

[pronome impessoal].   

De acordo com os estudos de Lopes (2002), apesar da frequência do uso de ‘a gente’ 

como pronome ser muito baixa antes do século XX, a pronominalização do vocábulo ‘gente’ 

teve início nos séculos XVII-XVIII. O século XIX é considerado o período de transição desse 

processo, tendo 77% de ocorrências do ‘a gente’ em função dêitica. No século XX, o uso 

dessa expressão se consolida de fato como pronome. 
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Na análise do conjunto de mudanças envolvendo o processo de gramaticalização da 

expressão ‘a gente’, vale destacar os mecanismos desse processo proposto por Heine (2003). 

O primeiro caracteriza-se pela redução de conteúdo semântico – a dessemantização
8
 – que 

estabeleceu a perda do significado de ‘povo’ do substantivo ‘gente’, mas manteve o de 

referência de pessoa. Essa característica é fundamental para a mudança semântica do termo 

relacionada à possibilidade de ‘a gente’ indicar pessoa do discurso: ‘eu + você’, ‘eu + você + 

outras pessoas’, ‘eu + outras pessoas’, para citar algumas referências. 

Outro mecanismo que justifica a mudança linguística relacionada ao ‘a gente’ diz 

respeito à extensão. Trata-se de uma generalização contextual que fundamenta o uso da 

expressão. Ou seja, o ‘a gente’ passou a ser usado em diferentes contextos, conforme 

verificado tanto qualitativa quanto quantitativamente. Com relação à verificação quantitativa, 

Zilles (2005) constatou que o uso de ‘a gente’ na posição de sujeito da oração aumentou 

significativamente dos anos 70 para os anos 90. Quanto ao aspecto qualitativo, o uso do ‘a 

gente’ expandiu-se para novos contextos; é o caso do ‘a gente’ usado em contexto de 

referência específica como pronome pessoal ou como pronome anafórico.  

A decategorização é um mecanismo que implica perda de propriedades 

morfossintáticas características da expressão em sua origem. No caso do ‘a gente’, ocorreu a 

perda do status de palavra independente para que a expressão assumisse, como pronome 

indefinido, uma fixação de sua estrutura lexical que restringe possibilidades combinatórias 

como em ‘a boa gente’ (substantivo). Segundo Lopes (2003), outra característica que 

denuncia uma decategorização do ‘a gente’ é a perda do plural gramatical em função 

pronominal – a expressão pluralizada ‘as gentes’ configura uma substantivação do termo com 

o significado de ‘as pessoas’. Há também a perda do gênero feminino (inerente ao substantivo 

                                                           
8
 A noção de dessemantização tem sido questionada sob a perspectiva da Linguística Cognitiva (Sweetser, 

1990), tendo em vista que se defende a existência de uma reorganização do conteúdo semântico e não de uma 

redução pura e simples desse conteúdo. Entretanto, o termo foi mantido nesta parte do trabalho por se tratar de 

uma resenha teórica de estudos sobre gramaticalização que, tradicionalmente, fazem uso do termo. 
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‘gente’), de forma que o predicativo do pronome incorpora o gênero do referente, tal como 

ocorre com o pronome ‘nós’.  

O último mecanismo é a erosão, que envolve a redução fonética na expressão ‘a gente’. 

Zilles (2002) tem verificado, na produção oral da expressão ‘a gente’, que podem ocorrer 

reduções fonéticas como ‘a gente’, “ahente”, “a´ente” e “´ente”. A autora salienta que há 

uma interdependência da erosão do ‘a gente’ com a posição de sujeito, visto que não foram 

encontradas ocorrências como “Ele viu ´ente lá”. Além disso, verificou-se também a 

existência de um paralelismo entre a redução no ‘a gente’ e a redução em ‘você(s)’ (‘cê(s)’), o 

que reforça “a ideia de que a gramaticalização é uma mudança altamente encaixada no 

sistema linguístico” (2002: 34). 

Lopes (2004), em sua pesquisa sobre a gramaticalização do ‘a gente’, nos apresenta um 

panorama atualizado dos mecanismos que sustentaram todo o processo de mudança 

envolvendo o ‘a gente’. A autora alerta para o fato de a inserção das formas gramaticalizadas 

de ‘você’ e ‘a gente’ no português do Brasil ter promovido uma série de repercussões 

gramaticais em diferentes níveis. Tais formas, por derivarem de construções nominais que 

levavam o verbo para a 3ª pessoa do singular, acarretaram um rearranjo no sistema 

pronominal que perdeu “sua riqueza em termos flexionais passando de seis para três formas 

básicas (eu falo, você/tu/ele/a gente fala, vocês/eles falam).”(2004; 2).  

Lopes (2004) resgata os aspectos descritos pelo Princípio da Persistência (HOPPER, 

1991) para justificar o fato de a forma ‘a gente’ apresentar características gramaticais 

tipicamente pronominais, preservando ainda detalhes de sua origem lexical. Para a autora, a 

forma gramaticalizada mantém do nome ‘gente’ o traço formal de 3ª pessoa, apesar de estar 

associado à interpretação semântico-discursiva de 1ª pessoa. Esse comportamento evidencia 

outro princípio já citado anteriormente: o da decategorização do ‘a gente’, que consiste na 
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neutralização dos aspectos originais para a adoção de atributos da categoria na qual a 

expressão se encaixa. 

Além disso, o plural dos pronomes pessoais pode indicar, segundo Lopes (1999), três 

categorias distintas. A primeira está associada à referência a seres que ocupam o mesmo lugar 

na interação e por isso são de mesma natureza. É o caso do pronome “vocês” quando indica 

vários interlocutores presentes na cena comunicativa. Em segundo lugar, apresenta-se a 

referência a dois ou mais seres que ocupam lugares diferentes na interação. Pode-se citar 

como exemplo o ‘nós’ representando ‘eu’ + ‘você(s)’ ou ‘eu’ + ‘ele(s)’. E, por último, temos 

a referência indeterminada que, por englobar referentes distintos, torna o pronome difuso e 

genérico. 

 

3.2. Pesquisas sociolinguísticas em torno de ‘nós’ e ‘a gente’ 

 

Numa perspectiva sociolinguística, as formas ‘nós’ e ‘a gente’ têm sido analisadas sob a 

ótica da variação que estabelecem entre si. Omena (1996) investigou a alternância entre ‘nós’ 

e ‘a gente’, analisando uma amostra da fala de 48 informantes cariocas pertencentes ao banco 

de dados do Projeto Censo Linguístico do Rio de Janeiro. A pesquisa traz resultados que 

caracterizam a variação ‘nós’/‘a gente’, levando em conta contextos de uso em função 

sintática de sujeito e em estruturas que atendem às regras de concordância verbal.  

Nos dados analisados, verificou-se que a variável idade permitiu maior alternância no 

uso ‘nós’/‘a gente’. Os falantes mais novos usam mais frequentemente ‘a gente’, o que se 

revela como um forte indicativo, segundo a teoria sociolinguística, de um processo de 

mudança linguística em curso. A pesquisa identificou também que este uso se intensificou 

principalmente a partir de 1960. Quanto à escolarização, falantes adultos, com ou sem contato 

com a escola, utilizaram mais a forma ‘a gente’, principalmente os jovens estudantes de 
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ensino médio. Com relação às variáveis renda e mídia, os dados indicaram que falantes bem 

posicionados financeiramente e mais expostos à mídia tendem a usar o pronome ‘nós’ em 

detrimento da expressão ‘a gente’.  

Em outro estudo variacionista que investigou a escolha por uma das formas 

pronominais para referenciar a primeira pessoa do plural, Lopes (2004) verificou que a 

substituição de ‘nós’ por ‘a gente’ está se efetivando progressivamente nos últimos 30 anos 

entre os falantes considerados cultos e não cultos da cidade do Rio de Janeiro. Os dados 

coletados na amostra NURC nos anos 70 mostravam uso de ‘nós’ superior à forma inovadora, 

diferentemente do que se constatou em dados mais recentes referentes aos anos 90, com 

informantes diferentes, que apontaram para uma aceleração na implantação da substituição de 

‘nós’ por ‘a gente’ na fala carioca.  

Dentre os fatores linguísticos atuantes no processo de substituição da forma ‘nós’ pela 

forma ‘a gente’, Lopes (2004) destaca o Princípio da Saliência Fônica, que prevê a 

manutenção da oposição entre as formas ‘nós’ e ‘a gente’ enquanto existir, entre elas, uma 

diferenciação fônica acentuada nas formas verbais que as acompanham. Por outro lado, 

quando essa distinção for menor, haverá uma tendência a se neutralizar a oposição e 

prevalecer o uso de apenas uma das formas. A hipótese é a de que, nos níveis de menor 

saliência fônica, o uso de ‘a gente’ tende a prevalecer; diferentemente, quando houver maior 

saliência fônica entre as formas verbais (‘somos’ X ‘é’), a ocorrência de ‘nós’ será mais 

provável. 

Outro fator que indica uma diferença no uso de ‘nós’ e ‘a gente’ é o aspecto mais ou 

menos determinado do referente. Segundo Lopes (2004), há leituras interpretativas diversas 

que vão desde a determinação precisa dos referentes como em ‘eu’ + você’ ou ‘eu + ‘ele’, até 

um grau mais elevado de generalização como em ‘eu’ + ‘todo mundo’ ou ‘eu’ + ‘qualquer 

um’. Estudos sincrônicos em Omena (1986) e Lopes (1993) já demonstraram que há uma 
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distinção no uso de ‘nós’ e ‘a gente’ em relação à referência mais específica ou mais genérica. 

Em geral, constatou-se que o falante faz uso preferencialmente de ‘nós’ quando pretende se 

referir a ele mesmo e ao seu interlocutor ou a outras pessoas que não estão interagindo 

diretamente com ele. Todavia, quando o falante amplia a referência, indeterminando-a, há 

maior favorecimento do uso do ‘a gente’.  

Como já mencionado, a análise dos dados da amostra NURC-RJ entre os anos 70 e 90 

confirmou a hipótese postulada anteriormente, já que se verificaram altos índices percentuais 

para o uso indeterminado do ‘a gente’ e índices mais baixos para a ocorrência da mesma 

forma em referência mais específica. Por outro lado, Lopes (2004) destaca que os resultados 

de Omena (2003), na amostra 2000, indicam que o uso do ‘a gente’ nos contextos de 

referência mais ou menos determinada tornou-se indiscriminada, o que aponta, neste caso, 

para um comportamento linguístico instável da comunidade carioca de uma década para outra. 

Com isso, conclui-se que tais resultados sugerem um uso ampliado da forma ‘a gente’, nos 

mais diversos contextos, à medida que vai se estabelecendo como uma forma pronominal.  

Muitos estudos sobre a alternância entre ‘nós’ e ‘a gente’ têm sido desenvolvidos em 

algumas regiões do Brasil com o objetivo de investigar a variação do uso de tais formas 

linguísticas. De maneira geral, os estudos corroboram os achados nas pesquisas 

sociolinguísticas desenvolvidas por Omena (1986, 1996) e Lopes (1993, 2004). Por exemplo, 

Omena (1986) e Lopes (1993) constataram que a forma ‘a gente’ prevalece nos contextos 

cujas referências se encontram indeterminadas. Essa característica também se mostrou 

relevante em análises variacionistas das falas coletadas nas cidades de São Bento do Sul 

(TAMANINE, 2002), São Luís do Maranhão (RAMOS et al., 2009) e Teresina (COSTA, 

2010).  

 Com relação à faixa etária, os dados de Omena (1996) apontaram para o uso do ‘a 

gente’ mais comum entre os jovens, evidenciando um processo de mudança em progresso. 
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Outras pesquisas (TAMANINE, 2002; ZILLES, 2007; RAMOS et al., 2009) também 

mostraram que esta é uma mudança liderada, principalmente, por jovens, o que reforçou a 

ideia de um processo em curso.  

Assim como Lopes (2004), a pesquisa de Zilles (2007) com informantes naturais de 

Porto Alegre apontou para um crescimento acelerado na preferência pela forma ‘a gente’ entre 

as décadas de 70 e 90.  

Neste contexto, faz-se importante destacar que os resultados apresentados revelaram 

uma característica da forma ‘a gente’ bastante frequente também nos dados coletados para 

esta pesquisa: a referência genérica. Verificou-se, com isso, que a indicação dêitica menos 

específica de caráter genérico tem se mostrado recorrente na maioria das pesquisas 

envolvendo a expressão ‘a gente’.  

Nos estudos com relação à designação referencial de ‘nós e ‘a gente’, Silva (2004) 

destaca que ‘a gente’ é usado em contextos semânticos tanto de determinação, referindo ‘eu’, 

‘eu+tu’, quanto de indeterminação. Por outro lado, quando os referentes indicam ‘eu+ele(s)’, 

a atuação da forma ‘nós’ é favorecida, o que, possivelmente, revela uma espécie de restrição 

referencial típica desse pronome. 

 

3.2.1. Reflexões para a abordagem cognitivista 

 

 As pesquisas sobre as formas linguísticas ‘nós’ e ‘a gente’, abordadas nas seções 

precedentes, deixam em aberto algumas questões, permitindo reflexões que podem ser 

relevantes para uma abordagem cognitivista dos fenômenos, nos moldes propostos no 

presente trabalho. 

 Em primeiro lugar, os principais processos associados à gramaticalização – 

dessemantização e decategorização – podem ser reinterpretados, à luz da Linguística 



87 
 

Cognitiva, como importantes indícios de que a natureza pronominal da expressão ‘a gente’ 

reflete um pareamento único entre suas estruturas fonológica e semântica. Com base na 

Gramática Cognitiva (LANGACKER, 1987, 1991), a dessemantização pode ser descrita 

como reestruturação semântica do frame associado à expressão; nesse sentido, não há perda 

semântica, e sim reorganização do conjunto de conhecimentos associados ao termo. Do 

mesmo modo, a decategorização pode ser entendida como intimamente associada à 

reestruturação semântica, dada a hipótese de inter-relação entre forma e significado.   

 No que se refere às pesquisas sociolinguísticas, deve-se ressaltar que a análise da 

expressão ‘a gente’ é sempre estabelecida em contraste com a forma equivalente ‘nós’, dado o 

caráter variacionista dessas investigações. Mesmo que a análise da variação não seja o foco do 

presente trabalho, tais estudos apresentam achados importantes em relação à semântica das 

formas ‘nós’ e ‘a gente’, que ressaltam o caráter mais indeterminado ou genérico dessa última 

expressão, em oposição à natureza mais determinada observada na semântica do pronome 

‘nós’. 

 Do ponto de vista da Linguística Cognitiva, a proposta de que a diferença entre ‘nós’ e 

‘a gente’ está associada a usos mais indeterminados (genéricos) ou determinados (específicos) 

requer explicações adicionais. A teoria fornece instrumental teórico adequado para o 

detalhamento da semântica dessas estruturas, permitindo que se expliquem os processos de 

construção do significado nos usos menos frequentes – mas ainda assim reais – de cada uma 

das formas pronominais investigadas nesta pesquisa. Como será descrito e explicado no 

capitulo de análise, as noções de dêixis, atos de fala e construal promovem um refinamento 

da análise semântico-pragmática de ‘nós’ e ‘a gente’. 
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3.3. Estudos cognitivistas das formas ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

As pesquisas envolvendo as formas ‘nós’ e ‘a gente’, principalmente aquelas vinculadas 

à sociolinguística variacionista, abrangem um considerável conjunto de estudos sobre o 

quadro de pronomes pessoais. Embora esses estudos tenham apresentado mapeamentos 

descritivos detalhados, cabe destacarmos também abordagens que levam em conta a 

caracterização do aspecto semântico dessas estruturas linguísticas. Em particular, resgatamos 

estudos que enfocam a polissemia das formas ‘nós’ e ‘a gente’, com o objetivo de demonstrar 

que o uso dessas construções revela uma estrutura semântica bem mais complexa do que os 

significados que normalmente lhes são atribuídos.  

Diante disso, recorremos aos achados de Ferreira (2006), que enfoca a dêixis de pessoa 

(‘nós’), tempo (‘hoje’) e lugar (‘aqui’) na investigação do processo de construção do 

significado. Os elementos dêiticos foram retirados de crônicas de João Ubaldo Ribeiro, 

publicadas no jornal O Globo. A pesquisa buscou demonstrar que a interpretação de dêiticos 

polissêmicos decorre de processos de mesclagem conceptual que possibilitam a construção de 

domínios específicos. Com isso, a autora argumenta que a conceptualização da referência 

dêitica constitui-se a partir da mesclagem entre o MCI prototípico da dêixis e diferentes tipos 

de MCIs ativados pelo discurso; além disso, defende que os dêiticos de pessoa, tempo e lugar 

estejam organizados em uma escala radial de prototipicidade, devido à polissemia que os 

processos específicos de mesclagem podem ativar.  

Com relação aos MCIs ativados pelo discurso, a pesquisa propôs a existência de 

domínios específicos - dialógico, político e genérico - responsáveis pela interpretação dos 

significados dêiticos pelo leitor nas crônicas. No domínio dialógico, foi possível identificar 

um diálogo, no qual o escritor se direciona aos interlocutores (leitores) e os convida à 

reflexão. Neste caso, o uso dêitico da forma ‘nós’ se aproxima do que Marmaridou propôs 
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como sendo o centro da categoria dêitica, já que se trata de uma referência ao falante e a 

ouvintes específicos. No entanto, o contexto dialógico nas crônicas é alternativo àquele típico 

de uma situação comunicativa oral, em que os participantes da cena interagem face a face. 

Nas crônicas de João Ubaldo, a interação se estabelece entre o jornalista e a desconhecida 

classe de leitores por meio de um texto escrito, o que impossibilita os participantes de 

promoverem trocas online de pontos de vista, turnos de fala etc. Enfim, não se trata de uma 

situação imediata de fala, mas sim de, nas palavras da autora, “uma re-locação contextual na 

constituição do discurso” (FERREIRA, 2006: 56). Então, todo o processo de interpretação do 

dêitico se dá a partir do acionamento de um domínio específico, em que há duas entidades que 

constituem um grupo representado pelo pronome ‘nós’, destinado à identificação de ‘eu’/o 

escritor e ‘vocês’/leitores. É esse grupo que participará do evento comunicativo e promoverá 

o diálogo. De acordo com a pesquisa, os sentidos dos verbos e dos substantivos servem de 

pista para a ativação de um domínio específico, chamado MCI da comunicação escrita.  

A pesquisa demonstrou que, prototipicamente, quando um dêitico é pronunciado, ativa-

se um domínio estruturado pelo MCI padrão da dêixis, ou seja, o interlocutor acessa um 

domínio que sustenta a maneira como entendemos conceptualmente tal fenômeno; isso 

envolve as noções de falante, ouvinte, tempo e espaço. Por outro lado, para que um dêitico 

polissêmico seja interpretado, é necessário que haja informação contextual como pista 

semântica para o acionamento de um domínio conceptual alternativo (MCI da comunicação 

escrita, como é o caso do uso dêitico dialógico), no qual estará ancorado o significado. Por ser 

um texto escrito, o uso do dêitico em questão prescinde de um contexto físico comum 

acessível a escritor e leitor, possibilitando que o significado dêitico extrapole o centro da 

categoria. 

Assim, o uso do pronome de primeira pessoa do plural “nós”, nas crônicas analisadas, 

ativa o entendimento do dêitico padrão (aquele que indica um falante em meio a um grupo em 
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que ele e o(s) ouvinte(s) estão incluídos) e a informação lexical aciona o conhecimento sobre 

o que é e do que se trata a comunicação escrita. Os dois MCIs mobilizados apresentam dados 

sobre pessoas, lugar e tempo, o que proporciona entre eles o estabelecimento de uma 

analogia, as contrapartes dos MCIs são projetadas interdomínios, permitindo o surgimento de 

uma estrutura compartilhada responsável pelo significado novo resultante do processo de 

mesclagem conceptual. 

Um domínio específico referente à política também foi proposto a partir de uma seleção 

de sentenças que induziram ao estabelecimento de um MCI político. Neste contexto de uso, 

frequentemente, o jornalista trata de problemas que ocorrem no país e são bem conhecidos da 

população como impunidade criminal, desemprego e desesperança frente a esse cenário. Em 

geral, o uso de ‘nós’, nesse caso, aciona um MCI alternativo chamado MCI da crise brasileira 

atual. As expressões presentes no contexto textual que evidenciam características negativas 

específicas do Brasil funcionam como ativadores do MCI da crise brasileira atual. No 

processo de construção do Ground político, o MCI da dêixis é também acionado pela menção 

aos termos dêiticos, tendo, em contrapartida, a ativação do MCI da crise brasileira atual 

acessado por expressões locativas e informações lexicais. Entre os MCIs acionados, ocorre o 

processo de mesclagem e a estrutura emergente nomeada Ground político. 

Outro tipo de mesclagem identificada na referida pesquisa baseia-se em um domínio 

conceptual relacionado a conhecimentos gerais e considerado deiticamente incompleto na 

comparação com os demais domínios citados (dialógico e político). Trata-se de um domínio 

alimentado por um MCI complexo que inclui considerações sobre os assuntos relacionados à 

espécie humana como um todo. Como a referência dêitica, neste caso, aponta para “todo e 

qualquer ser humano”, torna-se difícil estabelecer a descrição da dêixis de tempo e de espaço. 

Então, o uso genérico do ‘nós’ seria deiticamente incompleto, visto que esse não conta com o 

amparo de toda a estrutura do MCI da dêixis. Apesar de constituir uma representação distinta 
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dos outros domínios mencionados, o processo de construção do significado para o dêitico 

‘nós’ genérico se desenvolve de maneira semelhante aos anteriores. Assim, o uso do dêitico 

ativa o MCI da dêixis paralelamente ao MCI relacionado a conhecimentos sobre a vida 

humana, ativados pela informação frasal, e a integração conceptual se efetiva dando origem 

ao sentido genérico de ‘nós’.  

Outro trabalho cognitivista sobre a polissemia dêitica em português foi desenvolvido 

por Fontes (2012) a respeito da expressão dêitica ‘a gente’. A pesquisa buscou demonstrar 

que as características semânticas de ‘a gente’ refletem uma categoria radial organizada numa 

escala de prototipicidade que vai da referência dêitica mais prototípica (‘a gente’ inclusivo – 

‘eu + você(s)’) à menos prototípica (‘a gente’ exclusivo – ‘eu + outro(s)’). O corpus analisado 

foi selecionado a partir de transcrições de discursos oficiais do ex-presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva, disponibilizados no site oficial da presidência da República.  

O trabalho desenvolveu uma descrição semântica da expressão ‘a gente’ com base no 

estabelecimento de uma categoria radial formada pelos seus diferentes sentidos. A polissemia 

decorre do processo de mesclagem conceptual que integra os elementos relevantes do MCI 

padrão da dêixis e elementos circunstanciais vindos de MCIs alternativos recrutados na 

interação. Como resultado, surgem radialidades prototípicas e não prototípicas que inserem 

usos numa escala de prototipicidade.  

O estudo também demonstra que a expressão pronominalizada ‘a gente’, por si só, já 

evidencia um processo cognitivo resultante de integração conceptual por compressão de 

unicidade (FAUCONNIER e TURNER, 2002), ou seja, na representação da mescla para a 

primeira pessoa ‘a gente’, estão comprimidos os sentidos referentes à indicação de falante, de 

ouvinte(s) e, em alguns usos menos prototípicos, de outro(s) indivíduo(s) ausente(s) na cena 

comunicativa. Então, considera-se que a expressão ‘a gente’ configura um elemento dêitico 
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formado pela mesclagem de outros elementos dêiticos cujas referências apontam para 1ª, 2ª e, 

eventualmente, 3ª pessoa.  

Assim, na descrição semântica proposta para a expressão ‘a gente’, a pesquisa 

estabeleceu uma categoria dêitica cuja escala de prototipicidade revelou usos inclusivos, 

genéricos, virtuais, pseudoinclusivos e exclusivos. Neste sentido, como o núcleo da categoria 

indica o falante e seu(s) ouvinte(s), num espaço e tempo específicos, a primeira etapa da 

escala designa o uso inclusivo da dêixis. Outras ocorrências de ‘a gente’ indicam usos que 

contam com apenas parte das características do núcleo da categoria. Nesses usos, o que se 

verifica é que alguns elementos não são projetados diretamente do MCI padrão da dêixis, mas 

acionam MCIs distintos que irão contribuir para a interpretação dos termos dêiticos. Seguindo 

a escala de prototipicidade para a expressão ‘a gente’, tem-se o uso genérico que, apesar de 

manter a referência ao falante e ao(s) ouvinte(s), amplia sua inclusão para indivíduos que não 

necessariamente estão presentes na interação.  Outra referência dêitica menos prototípica 

revela um uso virtual em que o papel dos interlocutores deve ser projetado de um espaço 

mental alternativo, uma vez que o MCI padrão da dêixis não comporta a indicação. Ainda há 

o uso pseudoinclusivo que, afastando-se ainda mais do núcleo da categoria, promove uma 

inclusão simulada de um ou mais elementos constituintes da referência dêitica de pessoa ‘a 

gente’. E, por fim, o uso exclusivo caracteriza-se pelo maior grau de afastamento do centro da 

categoria, uma vez que promove a exclusão do ouvinte. Ainda assim, esse uso permanece 

membro da categoria por manter o sentido plural envolvendo ainda um elemento do núcleo 

(no caso, o falante).  

Os resultados da pesquisa indicaram que, muitas vezes, a interpretação do uso da 

expressão ‘a gente’ requer o acionamento de frames alternativos, que contribuem para a 

construção dos diferentes significados do dêitico. Para a composição dos diferentes sentidos 

ativados por ‘a gente’, exigiu-se a projeção de elementos distintos vindos de MCIs variados. 
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Portanto, todos os usos do dêitico ‘a gente’ descritos na pesquisa envolveram processos de 

mesclagem conceptual, em que se estabeleceram correspondências entre espaços alternativos 

e o MCI prototípico da dêixis.  

Em linhas gerais, no que diz respeito às abordagens apresentadas acima, verificou-se 

que todo o processo de interpretação de um dêitico inicia-se pelo entendimento usual que se 

tem dele a partir de um MCI padrão, que reúne as informações prototípicas a respeito da 

dêixis - termo que indica um falante e os interlocutores num tempo e espaço específicos. No 

entanto, quando a comunicação indica circunstâncias não prototípicas, faz-se necessário o 

acesso a outro domínio cognitivo (input 2), que fornece informações atualizadas sobre os 

interlocutores, o lugar e o tempo relativos ao contexto em foco. Entre os domínios de partida, 

informações são projetadas como contrapartes, fundamentando todo o processo. O significado 

novo decorre dos elementos vindos dos inputs e projetados no espaço mescla. Assim, as 

análises semânticas propostas por Ferreira (2006) e Fontes (2012) mostraram ser a 

interpretação polissêmica dos dêiticos dependente de um processo de mesclagem entre 

domínios conceptuais. 

 

  



94 
 

CAPÍTULO 4 

Procedimentos metodológicos 

  

Neste capítulo, os aspectos metodológicos relacionados à pesquisa serão apresentados, 

detalhando-se a delimitação do objeto de estudo, os critérios de organização do banco de 

dados e os objetivos e hipóteses que nortearam a investigação da estrutura conceptual das 

formas ‘nós’ e ‘a gente’ em contextos nos quais os termos exercem a função sintática de 

sujeito
9
. Este capítulo também conta com a descrição tipológica do gênero debate e com 

algumas considerações sobre o perfil do discurso político a fim de caracterizar o corpus desta 

pesquisa: o debate político eleitoral. 

 

4.1. Apresentação do corpus  

 

O corpus reúne discursos políticos, apresentados em debates televisionados, de 

candidatos a cargos de gerência pública, como prefeito e presidente, nas eleições brasileiras 

de 2012 e 2014, respectivamente. Os debates foram colhidos na página da internet 

https://www.youtube.com e transcritos, tendo em vista a busca pelos dêiticos ‘nós’ e ‘a 

gente’. Esses debates foram veiculados por emissoras de televisão, algumas em parceria com 

jornais, sites e rádios de grande divulgação no país. Foram analisadas as transcrições de dois 

debates entre candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, no ano de 2012; e quatro debates entre 

candidatos à presidência da República, na eleição de 2014. Assim, os debates político-

eleitorais analisados são: 

 

                                                           
9
 A decisão de excluir as ocorrências dêiticas em outras funções sintáticas visa a um maior controle dos dados. 

 

https://www.youtube.com/
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PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO (2012) 

 

Emissora Duração 

REDE BANDEIRANTES (1° Turno) 2h 22m 

REDE TV (1° Turno) 

 

2h 42m 

Tabela 1 – Lista dos debates político-eleitorais selecionados (2012). 

 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (2014) 

Emissora Duração 

SBT/FOLHA/UOL (1° Turno) 1h 56m 

REDE BANDEIRANTES (2° Turno) 2h 37m 

REDE GLOBO (1° Turno) 2h 14m 

REDE GLOBO (2° turno) 1h 35m 

Tabela 2 – Lista dos debates político-eleitorais selecionados (2014). 

 

Os doze candidatos participantes dos debates analisados serão identificados nas 

amostras com trechos de suas falas por meio das iniciais de nome e sobrenome. A lista, a 

seguir, esclarece as siglas utilizadas nos exemplos. 

 

 

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - 2012 

Aspásia Camargo A. C. 

Eduardo Paes  E. P. 

Marcelo Freixo M. F. 

Otávio Leite O. L. 

Rodrigo Maia  R. M. 

Tabela 3 – Lista dos candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro (2012). 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – 2014 

Aécio Neves  A. E. 

Dilma Rousseff  D. R. 

Eduardo Jorge  E. J. 

Levy Fidelix  L. F. 

Luciana Genro  L. G. 

Marina Silva  M. S. 

Pastor Everaldo  P. E. 

Tabela 4 – Lista dos candidatos à presidência da República (2014). 

 

Por se destinar a situações comunicativas diversas, nas quais o candidato, como falante, 

necessita remeter-se não somente ao seu adversário político, mas também a diferentes setores 

da sociedade - e, portanto, a interlocutores distintos - o discurso político, neste caso, apresenta 

versatilidade suficiente para favorecer usos polissêmicos das expressões ‘nós’ e ‘a gente’, que 

refletem operações de construals alternativos.  

Tendo em vista a perspectiva cognitivista da pesquisa, os dados serão analisados de 

acordo com os seguintes objetivos: 

 

(i) caracterizar a estrutura conceptual associada às formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’; 

(ii) relacionar a estrutura conceptual dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ a contextos 

pragmáticos e discursivos específicos. 

 

Em contrapartida, têm-se, respectivamente, como hipóteses para cada objetivo: 

 

(i’) Os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ ativam construals alternativos para a referência ao 

grupo formado por falante e ouvinte(s). 
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(ii’) As formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ apresentam a mesma orientação intersubjetiva, 

mas se diferenciam quanto aos atos de fala e aos tipos textuais em que ocorrem. 

 

As hipóteses inter-relacionadas estabelecem que os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ ativam 

construals alternativos. Para isso, analisam-se os contextos discursivos e pragmáticos em que 

cada dêitico tende a ser proferido. 

 

4.2. Cálculos estatísticos 

 

Com relação ao tipo de análise, a pesquisa propõe uma investigação baseada em um 

número significativo de ocorrências dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ em dados reais. Objetivando 

uma análise quantitativa dos dados encontrados nesta pesquisa, foram conjugados dois tipos 

de métodos estatísticos: a estatística descritiva, para avaliar, em termos percentuais, a 

frequência de ocorrência dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ em função de diferentes variáveis 

semânticos/pragmáticas; e a estatística inferencial, para avaliar o grau de probabilidade de que 

os resultados encontrados no corpus possam ser extrapolados para a língua como um todo. 

Especificamente, para a estatística inferencial, recorremos à técnica do qui-quadrado de 

homogeneidade, cuja função é avaliar se duas ou mais populações apresentam distribuição 

equivalente de uma dada variável categórica. No nosso caso, as populações correspondem ao 

conjunto de usos de ‘nós’ e ‘a gente’ encontrados no corpus, ao passo que as variáveis 

categóricas investigadas foram tipo semântico, ato de fala e tipo textual. A análise avaliará, 

assim, se existe diferença significativa na proporção de usos de ‘nós’ e a ‘a gente’ para cada 

variável.  

Para isso, em consonância com a convenção adotada na grande maioria dos estudos em 

linguística, ciências sociais e ciências comportamentais, assumimos que o nível de 
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significância é 0.05. Isto é, assumimos que uma diferença só deverá ser considerada 

estatisticamente significativa quando houver no máximo 5% de probabilidade de que ela seja 

fruto do acaso (ou, inversamente, 95% de probabilidade de que ela seja real). Como todos os 

testes de estatística inferencial, o qui-quadrado de homogeneidade produz um p-valor, que 

pode oscilar entre 0 e 1 e indica se o resultado está acima ou abaixo do nível de significância 

definido previamente.  

Além de produzir um p-valor, a técnica do qui-quadrado produz ainda um outro 

número: a estatística qui-quadrado, representada como χ
2
. O χ

2 
serve como base para o cálculo 

do V de Cramer, que é uma medida da intensidade do efeito. Note-se que o p-valor apenas 

indica se uma dada variável (digamos, o tipo textual, ou o ato de fala, ou o tipo semântico) 

tem ou não impacto sobre o fenômeno em questão – mas não especifica o quão forte ou sutil é 

esse impacto, caso ele exista. Por isso, quando existe algum efeito (p-valor menor ou igual a 

0.05), pode-se saber qual é a intensidade dele (fraco, moderado, forte). O V de Cramer 

fornece exatamente essa informação. Assim, por convenção, valores de V de Cramer entre .1 e 

.2 indicam efeito fraco, valores entre .2 e .4 indicam efeito moderado, valores entre .4 e .6 

indicam efeito forte e valores acima de .6 indicam efeito muito forte.  

 

4.3. A constituição do gênero Debate 

 

Para Schneuwly e Dolz (1998), a atividade de linguagem funciona como uma interface 

entre o sujeito e o meio, além de promover a representação-comunicação. Como tem origem 

nas situações de comunicação, a atividade de linguagem se desenvolve em zonas de 

cooperação social e atribui às práticas sociais um papel determinante na explicação de seu 

funcionamento. Esse procedimento pode ser definido como um sistema de ações de 
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linguagem que consiste em produzir, compreender, interpretar e/ou memorizar um conjunto 

organizado de enunciados orais ou escritos.  

Ainda de acordo com as autoras, toda ação de linguagem envolve diversas capacidades 

da parte do sujeito: adaptar-se às características do contexto e do referente (capacidades de 

ação), mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas) e dominar as operações 

psicolinguísticas e as unidades linguísticas (capacidades linguístico-discursivas). Essas 

operações, inerentes às situações de interação comunicativa, foram observadas nos debates 

políticos/eleitorais dos quais as formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ foram selecionadas para esta 

pesquisa. 

Com relação ao desempenho discursivo na comunicação, Schneuwly e Dolz (1998) 

resgatam a perspectiva bakhtiniana (1972) de que os gêneros discursivos podem ser 

considerados instrumentos de realização da comunicação, uma vez que disponibilizam 

estruturas discursivas fundamentais aos enunciados e revelam entidades culturais subjacentes 

às práticas de linguagem. Assim, os interlocutores tendem a reconhecer um evento 

comunicativo como instância de um gênero, ou seja, o gênero funciona como um modelo 

comum aos membros de uma comunidade linguística. Então, para Bakhtin, os gêneros são 

resultado da maneira como organizamos nossas práticas enunciativas nos eventos 

comunicativos, que revelam o lado individual e o social do discurso. Esses eventos põem em 

cena: (i) estruturas comunicativas e semióticas comuns aos textos relacionados a determinado 

gênero, (ii) diferentes níveis de operações linguísticas para a configuração específica desse 

gênero, (iii) conjuntos de sequências textuais e tipos discursivos que constituem a estrutura do 

gênero em uso. 

No período de disputa por cargos políticos públicos, surgem com maior frequência 

debates organizados por programas de televisão com o objetivo de proporcionar aos eleitores 

informações a respeito das propostas defendidas pelos candidatos. Esse tipo de evento 
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comunicativo caracteriza-se pela apresentação de verdadeiros “torneios verbais” entre os 

oponentes/candidatos. De acordo com Schneuwly e Dolz (1999), nesses eventos 

comunicativos, estão em jogo estratégias de persuasão, teatralização, sensacionalismo, 

verbalização de insultos e semiverdades, além de emprego da contradição com o fim de 

dominar, ou, ainda, de ridicularizar o adversário. Enfim, a interação visa à identificação de 

falhas no discurso do interlocutor (adversário) que permitam desarmá-lo e desconstruir sua 

argumentação. Essa descrição trata da tipologia prototípica do debate como gênero discursivo 

muito comum em contextos político-eleitorais. 

Nesta perspectiva teórica, destacamos os estudos em Pragmática e Análise do Discurso 

de Kerbrat-Orecchioni (1990) e Vion (1992) relacionados ao gênero debate. Segundo Kerbrat-

Orecchioni (1990), trata-se de uma discussão em que se verifica um confronto de opiniões 

com um caráter mais organizado, cuja interação se desenvolve dentro de um contexto 

acordado previamente pelos interlocutores, assegurado por um mediador e testemunhado por 

um público. Para Vion (1992: 126), a análise tipológica do debate aciona o conhecimento a 

respeito de uma competição desportiva, de um duelo ou torneio, como sugere na citação: 

 

(15) “O debate representa hoje, com sua variante face a face na 

televisão, a versão moderna do torneio de cavalaria, em que nem 

todos os golpes são permitidos em razão de um código de cortesia.”
10

 

 

Para o autor, nas interações comunicativas caracterizadas pelo debate, a exemplo das 

competições desportivas, há vencedores e vencidos; no entanto, no caso do embate verbal, os 

ganhos são simbólicos, pois consistem basicamente em alcançar a anuência do público por 

meio de estratégias de persuasão bem-sucedidas. O público, por sua vez, apesar de não 

participar ativamente do duelo, é peça fundamental na constituição do evento comunicativo, 

                                                           
10

 Do original: “Le débat représente aujourd'hui, avec sa variante du face-à-face televise, la version moderne du 

tournoi chevaleresque, où tous les coups ne sont pas permis en raison d'un code de courtoisie.” 
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uma vez que caracteriza o objetivo final das partes em disputa. Vion destaca também o caráter 

formal do debate, que conta com a presença de uma participante neutro, responsável por 

conduzir o desenvolvimento da interação. Trata-se do mediador que efetua os rituais de 

abertura e encerramento, apresenta os temas e a ordem em que serão abordados, relembra as 

regras, distribui a palavra, controla o tempo de cada participante, representa metaforicamente 

o papel de juiz no ringue. Assim, o resultado final desse embate retórico pode também ser 

decidido em poucos segundos, tal como um knock-out técnico.
11

 

Diante disso, a respeito da interação verbal em que ocorre o debate, podemos destacar, a 

partir das propostas de Kerbrat-Orecchioni e Vion, os seguintes aspectos: 

 

• a existência de uma cena comunicativa, na qual estão em interação os participantes, 

um mediador e o público; 

• o papel fundamental do mediador para a regulação e estruturação do debate; 

• os papéis equilibrados e simétricos dos participantes no debate; 

• a importância do público em função do qual os participantes constroem a sua 

argumentação, tendo em vista a persuasão metaforizada na ideia de vitória; 

• o caráter pré-fixado e formal a que obedece o debate, em que estão decididos o tema e 

a duração, a ordem de participação, o número de participantes; 

• a forte componente argumentativa, que funciona como arma verbal; 

• a natureza dialógica, que assegura o título de interação verbal. 

 

As descrições acima nos permitem analisar o corpus desta pesquisa como pertencente a 

um gênero discursivo de caráter político cujas características apontam para o que se 

                                                           
11

 Lakoff & Johnson (1980) propõem a metáfora ‘Discussão é Guerra’ (Argument is War) para a compreensão 

dos aspectos semânticos envolvidos nesse tipo de situação comunicativa. 
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convencionou denominar debate. Os estudos teóricos relacionados à análise do discurso 

político embasam a próxima seção a respeito desse assunto. 

 

4.4. O discurso político 

 

 “Quando queremos exercer qualquer tipo de poder ou de influência, 

recorremos ao discurso. Ninguém fala só para exercitar as próprias 

cordas vocais ou os tímpanos alheios.”  

(MARCURSCHI, 2008: 162) 

 

Com relação à atividade discursiva, Marcuschi (2008) argumenta que se trata de uma 

ação que vai além do aspecto meramente comunicativo e informacional destinado ao uso da 

língua. Ou seja, a atividade informacional não caracteriza a função mais importante da língua; 

na verdade, essa capacidade revela um fenômeno eventual do próprio uso linguístico, sendo, 

portanto, um efeito secundário. Além disso, a língua também não é apenas um sistema 

comunicativo com estruturas simbólicas para expressar conhecimento. Para o autor, a 

atividade linguística é “uma forma de vida e uma forma de ação” que, frequentemente, serve 

ao controle social e cognitivo num contexto de sociointeratividade.  

Neste sentido, Marcuschi (2008) propõe três concepções para discurso, texto e gênero. 

A primeira se refere ao discurso como uma dimensão da atividade humana que indica 

instâncias discursivas próprias de determinadas situações de enunciação (discurso jurídico, 

jornalístico, religioso, político etc). Já a segunda relaciona a ideia de tipo textual, que implica 

um trabalho de esquematização das sequências linguísticas subjacentes ao texto e definidas 

pela natureza linguística de sua composição (narração, argumentação, exposição, descrição, 

injunção). Por fim, a terceira concepção indica o gênero textual como uma espécie de 

materialização dos textos em situações comunicativas recorrentes, ou seja, são entidades de 

uso que apresentam padrões comunicativos socialmente situados. Assim, enunciados 
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constituem-se como gêneros discursivos que abrangem uma rede diversificada de aspectos 

enunciativos. Nesta pesquisa, identificou-se o gênero debate como base de um discurso 

político em que tipologias textuais se mostraram pertinentes na análise dos dêiticos de 1ª 

pessoa do plural.   

Quanto à classificação dos tipos textuais, adotamos o modelo elaborado por Fonseca 

(2016), para os grupos de características narrativas, descritivas, expositivas e argumentativas. 

Segue a tabela com a classificação tipológica utilizada na análise dos dados. 

 

Tabela 5 – Tipologia textual e seus traços linguísticos contextuais (FONSECA, 2016)  

 

No que diz respeito ao discurso político, faceta característica dos enunciados que 

compõem os dados desta tese, Charaudeau (2013:39) alerta para o fato de que o discurso 

político em si não esgota o conceito do termo ‘político’. Na verdade, esse enquadre discursivo 
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constitui parte fundamental do que se entende por ‘política’, uma vez que “não há política 

sem discurso”. Assim, todo enunciado, ainda que pareça inocente e despretensioso, pode 

apresentar um sentido político se o contexto o favorecer. Por outro lado, um enunciado 

aparentemente político pode, de acordo com os interesses em jogo na cena comunicativa, ser 

um pretexto para tratar de assuntos não políticos. Neste sentido, o caráter político não estaria 

no conteúdo do discurso, mas sim na situação comunicativa que conduz a interação. 

Diante disso, Charaudeau (2013:51) pontua que as relações humanas estão balizadas 

pelo caráter político que impele o indivíduo, apesar de sua constituição história singular, a 

dissimular a individualidade para se apresentar como produto da coletividade. Para o autor, 

compartilhamos uma identidade com os outros para que consigamos conceber o EU a partir 

da socialização; no entanto, procuramos nos distinguir dos demais em busca de construir uma 

unidade própria, requisito fundamental para se conscientizar do EU. Isso nos torna seres 

paradoxais que se definem coletivos e individuais ao mesmo tempo.  

É a partir dessa concepção que Charaudeau caracteriza a comunicação humana como 

um teatro, no qual os indivíduos representam, por meio de atos de linguagem, desejos e 

frustrações nem sempre verdadeiros; além disso, papéis estão previstos ou podem ser 

improvisados de acordo com as necessidades do momento. No teatro da interação humana, 

encontramos, dentre muitas representações, a cena política, na qual são apresentadas as 

relações de poder segundo os lugares, os papéis, os textos previstos e a relativa possibilidade 

de improviso que cabe a cada ator. A análise da cena política envolve primeiramente a 

percepção das características da encenação como um todo, para depois enveredar pela 

investigação de qual seria o jogo pessoal de cada ator.  

A análise das características do discurso político revela artifícios linguísticos e sociais 

que permeiam sua retórica persuasiva. Historicamente, nas campanhas eleitorais no Brasil, 

tem-se percebido que os eleitores escolhem seus candidatos mais pelo encantamento que têm 
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da imagem pública de determinados políticos, ou pelo poder de persuasão de frases de efeito 

que venham a surgir durante o período de campanha eleitoral, que em razão dos programas 

políticos apresentados. 

Sobre esse assunto, Charaudeau (2013:78), em sua análise do discurso político, pontua 

que o comportamento das massas depende de fatores que as atraem a um denominador 

comum. Dentre eles, destacam-se “discursos simples portadores de mitos, de símbolos ou de 

imaginários que encontram eco em suas crenças; imagens fortes suscetíveis de provocar uma 

adesão pulsional”, como características pertinentes aos contextos nos quais estão inseridos os 

discursos políticos que permeiam os dados desta pesquisa. 

Com relação ao caráter persuasivo do discurso político, Charaudeau explica que a 

política é um domínio de prática social em que estão em ação forças simbólicas na conquista e 

gestão de um poder. Assim, é preciso que o poder seja conferido sob a condição mínima de 

estar fundamentado numa legitimidade, que deve ser fortalecida na busca constante pela 

aprovação do maior número de indivíduos. Portanto, um representante político necessita 

persuadir o eleitorado da qualidade de seus valores e competências. Isso leva a sua entidade 

política a, por meio de estratégias diversas, articular opiniões a fim de estabelecer um 

consenso que lhe favoreça. Neste caso, o político se encontra dividido na gestão de duas 

funções: convencer todos da pertinência de seu projeto político e fazer com que o maior 

número de cidadãos aprove os valores que apresenta. O político, portanto, deve construir para 

si uma dupla identidade discursiva correspondente ao conceito político (pensamento político 

sobre a vida dos homens em sociedade) e à prática política (estratégias de gestão do poder). O 

autor ainda ressalta que a primeira identidade diz respeito ao posicionamento ideológico do 

sujeito do discurso; e a segunda, à posição do sujeito no processo comunicativo. Neste 

sentido, o que caracteriza a identidade discursiva do sujeito político é um “Eu-nós” 

(CHARAUDEAU, 2013:80), ou seja, ele deve gerir uma identidade do singular e do coletivo.  
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Assim, o político, em sua singularidade, dirige seu discurso para todos os eleitores 

como representante de suas expectativas, mas também se apresenta como sendo apenas o 

porta-voz de um ‘terceiro’, o enunciador de um ideal social. Com isso, um pacto de aliança é 

estabelecido pelo político na representação de três tipos de voz: a voz do ‘terceiro’ (a 

sociedade que ele representa), a voz do ‘eu’ (o seu posicionamento ideológico) e a voz de ‘tu-

todos’ (os eleitores a quem o político busca persuadir). Essas vozes acabam por se integrar 

num corpo social abstrato, linguisticamente expresso pela forma ‘nós’, muito frequente no 

discurso político. No que se refere aos dados deste trabalho, podemos acrescentar a forma 

dêitica ‘a gente’ também como uma construção linguística usada para representar a fusão das 

três vozes concretizadas no discurso político. 

Como detentor da representatividade das expectativas sociais, o político precisa saber 

inspirar confiança e admiração, ou seja, nos termos de Charaudeau (2013:80), ele deve 

“aderir à imagem do chefe que se encontra no imaginário coletivo dos sentimentos e das 

emoções”. Trata-se de um conceito, colocado em prática por políticos bem-sucedidos, de que 

“a gestão das paixões é a arte da boa política” (CHARAUDEAU, 2013:81). Na verdade, 

quando se trata de discurso político, muitos filósofos desde Aristóteles destacaram a 

necessidade de não somente conduzir o discurso por meio do raciocínio, mas também 

mobilizar as emoções do público, isto é, qualquer discurso que vise à persuasão do 

interlocutor deve apelar para os seus sentimentos.  

Portanto, quanto às estratégias discursivas do discurso político, Charaudeau aponta 

como necessários à persuasão do público vários fatores como (i) a própria identidade social 

do político, (ii) a maneira como ele percebe a opinião pública e o caminho que faz para 

alcançá-la, (iii) a posição dos demais atores políticos (parceiros ou adversários) e do que ele 

considera como objeto a ser defendido ou atacado (pessoas, ideias, ações). Neste sentido, o 

político deve estar atento ao seu público e identificar demandas para traçar estratégias 



107 
 

discursivas. Em relação às massas, em busca de uma dominação legitimada pelas suas 

propostas, o político deve preocupar-se com a construção de discursos que tentem suscitar a 

paixão popular voltada para si ou para o projeto que defende. Com relação à defesa ou ataque 

que venha a perpetrar, o político precisa pautar seu discurso sobre: o valor das ideias para 

defender a legitimidade de uma causa moral (aspecto solidário), o valor do programa e dos 

meios utilizados para colocar seu discurso em prática (aspecto da eficiência), o valor dos 

homens e das mulheres que atuam na política (aspecto da competência).  

Tendo como objetivo nesta pesquisa a descrição dos construals alternativos motivados 

pelas formas dêiticas “nós” e “a gente”, as características discursivas do gênero debate 

funcionam como importantes pistas contextuais na análise dos dados. 

Na sequência, encontra-se uma análise contrastiva relacionada aos aspectos 

polissêmicos de ‘nós’ e ‘a gente’ e à alternância de construals na descrição conceptual desses 

dêiticos. 
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CAPÍTULO 5 

Os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ do PB: análise qualitativa dos dados 

 

Este capítulo propõe uma análise cognitivista dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’, destacando 

o paralelismo entre as duas formas no que diz respeito a aspectos polissêmicos e organização 

categorial via mesclagem conceptual. Na seção final, propõe-se uma análise contrastiva dos 

dêiticos em questão, fundamentada na operação cognitiva de construal. 

 

5.1. Aspectos polissêmicos dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’: panorama contrastivo 

 

Com relação à expressão pronominalizada ‘a gente’, Fontes (2012) defende que a 

conceptualização dessa forma dêitica possibilita a construção de diferentes matizes de 

significado, organizados numa categoria radial que inclui ocorrências prototípicas e não 

prototípicas.  

No trecho da letra da música “É” de Gonzaguinha, encontramos a forma ‘a gente’ 

assumindo função dêitica diferente daquela que habitualmente é identificada pelos estudos 

convencionais da dêixis de primeira pessoa do plural.  

 

 (16) “É 

a gente quer viver pleno direito 

a gente quer é ter todo respeito 

a gente quer viver numa nação 

a gente quer é ser um cidadão.” 
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Em geral, a dêixis de pessoa se constitui numa situação padrão de interação, na qual o 

papel dos interlocutores é codificado no momento em que a expressão é produzida. 

Prototipicamente, o pronome ‘eu’ indica o falante; ‘tu’ e ‘você’ apontam para o ouvinte; ‘nós’ 

e ‘a gente’ apontam para falante e ouvinte(s).  Isto é, o significado dêitico se constrói numa 

situação canônica em que falante e ouvinte(s) são apontados num recorte temporal e espacial 

específicos. Entretanto, na letra da música, o significado da forma ‘a gente’ evidencia um uso 

linguístico que se afasta do protótipo da categoria. A função dêitica de ‘a gente’, neste caso, 

refere-se não somente ao falante (autor da letra) e aos ouvintes (público presente), mas 

também a todos os cidadãos brasileiros, podendo, inclusive, indicar pessoas em geral numa 

referência genérica.  

Por outro lado, essa expressão dêitica pode construir significado que indique, em 

contexto distinto, o falante como parte de um grupo do qual os ouvintes não participam. Por 

exemplo, a expressão pode ser usada pelo funcionário de uma papelaria para informar ao 

cliente a falta de um produto específico: “A gente não trabalha mais com esse tipo de 

grafite.”.  

Com relação ao pronome ‘nós’, percebe-se que ele motiva usos semelhantes aos 

mencionados para a forma ‘a gente’. Ou seja, ambas as formas apresentam paralelismo quanto 

ao tipo de uso que os falantes fazem delas. Nos exemplos apresentados acima, caso fosse 

empregado o dêitico ‘nós’, do ponto de vista da referência dêitica, o termo apontaria para as 

mesmas entidades citadas em cada uso. Então, resguardadas as semelhanças, em que aspecto 

residiria a diferença entre ‘nós’ e ‘a gente’? 

Vejamos o slogan abaixo, retirado do site 

http://www.somostodosresponsaveis.com.br/, que integra a campanha idealizada pela Abap 

(Associação Brasileira de Agências de Publicidade), cujo objetivo é discutir a publicidade 

http://www.somostodosresponsaveis.com.br/
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infantil, demonstrando que o setor publicitário está compromissado com o debate responsável 

sobre como deve ser a comunicação destinada às crianças no Brasil. 

 

 
Figura 14 – Slogan na campanha da Abap. 

 

Na Figura 14, o slogan da campanha traz a forma dêitica ‘nós’ expressa pela desinência 

número-pessoal na estrutura do verbo ‘ser’. Trata-se do reconhecimento de um compromisso 

que cabe, não apenas aos profissionais da mídia, mas a todo e qualquer adulto (pais, avós, 

tios, professores etc). De acordo com a campanha, todos são responsáveis por proteger as 

crianças. Esse exemplo apresenta uma característica típica da forma ‘nós’: o emprego do 

pronome indefinido ‘todos’ para reforçar a generalização que a polissemia da expressão 

possibilita, quando na referência ao falante, ao(s) ouvinte(s) e a outros indivíduos, em geral, 

externos à cena comunicativa prototípica.  

Essa característica do dêitico ‘nós’ também foi detectada nos discursos políticos 

coletados para análise nesta pesquisa. Um exemplo foi identificado na fala da presidente e 

candidata Dilma Rousseff a respeito da necessidade de transparência, por parte de figuras 

públicas, na declaração de suas rendas à Receita Federal. A seguir, encontra-se o trecho 

mencionado: 

  

(17) “Eu considero que, quando se assume um cargo público, a 

transparência é uma necessidade. Aliás, NÓS todos somos obrigados 
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a divulgar o nosso Imposto de Renda, com todos os detalhes sem 

nenhum problema oculto ou qualquer outra restrição. Eu acho que 

isso é uma exigência nova na política brasileira, e muito importante.” 

(D. R. - SBT/FOLHA/UOL 1° Turno/ 2014) 

 

Outro exemplo desse recurso linguístico com o uso dêitico de ‘nós’ encontramos na fala 

do candidato à eleição presidencial no ano de 2014, Aécio Neves. No exemplo, o falante faz 

uso da forma ‘nós’ com sentido genérico e utiliza o sintagma nominal “brasileiros” para 

estender a referência dêitica a um grupo de pessoas não presentes na situação comunicativa 

imediata 

 

(18) “Caro candidato [E. J.], nós ouvimos, no último debate, 

estávamos todos lá, a candidata oficial dizendo que não via problema 

com a inflação até porque ela estava nos mesmos índices, nos mesmos 

patamares dos últimos nove anos. De lá para cá, na última sexta-

feira, NÓS brasileiros tivemos uma péssima notícia, o Brasil está em 

recessão técnica.” (A. N. - SBT/FOLHA/UOL 1° Turno/ 2014) 

 

Os casos mencionados acima demonstram que as expressões ‘nós’ e ‘a gente’ podem 

apresentar usos semelhantes, porém com significados distintos, que requerem explicação 

detalhada. As próximas seções visam à caracterização da estrutura conceptual associada aos 

dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’, à descrição das operações cognitivas associadas à construção do 

significado desses dêiticos e à análise de construals alternativos em contextos discursivos 

diferenciados em que ‘nós’ e ‘a gente’ são usados. 
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5.2. Mesclagem conceptual na construção dos sentidos das formas ‘nós’ e ‘a gente’ 

 

A semântica associada às construções gramaticais reflete nossa habilidade cognitiva de 

conceber eventos de maneiras diferentes, ou seja, a habilidade de projetar perspectivas 

diferentes a partir de uma mesma forma linguística.  

De acordo com Fontes (2012), a forma dêitica ‘a gente’, por si só, já evidencia um 

processo cognitivo resultante de integração conceptual por compressão de unicidade, nos 

termos de Fauconnier e Turner (2002). Então, pode-se considerar que a expressão ‘a gente’ 

configura um elemento dêitico formado pela mesclagem de outros elementos dêiticos cujas 

referências apontam para 1ª, 2ª e, eventualmente, 3ª pessoa.  No que se refere à forma dêitica 

‘nós’, é possível observar que os elementos vindos do MCI padrão da dêixis também se 

apresentam comprimidos no espaço mescla, uma vez que falante e ouvinte se encontram 

representados pela mesma realização linguística – ‘nós’.  

Recrutando um sistema estruturado de conhecimento relativo a cenas da experiência 

humana, o MCI básico da dêixis sinaliza o ato de apontar entidades
12

-padrão numa situação 

comunicativa imediata. Abaixo, uma ilustração de como se dá a projeção de entidades-

dêiticas vindas do MCI padrão da dêixis na composição semântica para o uso inclusivo de 

‘nós’ e ‘a gente’ nos exemplos “Nós chegamos cedo” e “A gente chegou cedo.” 

 

                                                           
12

 Termo utilizado para identificar os elementos dêiticos constitutivos da cena comunicativa. 
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Figura 15 – Representação da projeção do uso de ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

A Figura 15 evidencia uma mesclagem conceptual por compressão de unicidade na 

construção semântica dos dois elementos dêiticos distintos, como resultado do processo 

criativo.  

Apesar de tanto ‘nós’ quanto ‘a gente’ apresentarem o mesmo tipo de compressão das 

entidades referidas em uma codificação única, essa compressão pode se realizar a partir de 

diferentes estratégias de construal. De qualquer forma, é preciso deixar claro que os dêiticos 

em questão não apresentam apenas usos prototípicos, tal como caracterizado na Figura 15.  

Assim, o processo de compressão por unicidade nem sempre inclui apenas falante e 

ouvinte(s). Na verdade, a referência dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ pode resultar da compressão 

de falante, ouvinte e outros indivíduos (externos à cena comunicativa), ou diferentes 

combinações desses participantes. Isso porque o significado dos dêiticos se organiza de 

acordo com uma categoria radial, incluindo usos prototípicos e usos menos prototípicos. A 

seguir, detalharemos a categoria radial que organiza os significados dos dêiticos de primeira 

pessoa do plural. 
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5.2.1. Proposta de organização categorial para dêiticos de primeira pessoa do plural 

 

Como descrito na seção anterior, o sentido mais prototípico da expressão dêitica de 

primeira pessoa do plural indica o falante e o(s) ouvinte(s) numa situação comunicativa, como 

na fila de um banco onde alguém pode dizer para os demais presentes: “Nós já estamos/A 

gente já está aqui há duas horas.”. Neste caso, o uso das formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ 

aponta para a inclusão dos interlocutores presentes na situação de interação. 

Entretanto, a referência pode projetar indivíduos que não estão interagindo diretamente 

com o falante e o(s) ouvinte(s). Este sentido revela um uso genérico que extrapola a cena 

comunicativa imediata, uma vez que inclui indivíduos que não necessariamente se encontram 

na interação. A sentença “Nós sabemos/ A gente sabe que ser professor exige muita 

dedicação.” indica deiticamente, além do falante, o ouvinte e outras pessoas que tenham 

conhecimento direto ou indireto sobre o ofício citado.  

Outro uso dêitico dessas formas apresenta a referência a um ou mais participantes 

virtuais na situação comunicativa. Isso acontece quando um dos participantes da referência 

dêitica é projetado de um domínio conceptual que não corresponde à realidade experienciada 

no momento do discurso. Ou seja, uma das entidades dêiticas apresenta-se como projeção 

virtual de um momento anterior ou posterior à interação online. É o que se percebe no 

conselho dado pelo pai ao filho no exemplo “Durante todo o ano, nós estudamos/ a gente 

estuda bastante para entrar de férias mais cedo.”. Nesta sentença, o uso de ‘nós’ / ‘a gente’ 

indica virtualmente o falante (o pai) cuja referência foi acessada a partir de um espaço 

passado referente às suas experiências escolares. Com isso, o dêitico de primeira pessoa do 

plural se refere a uma contraparte do falante (anterior ao evento de fala) e ao filho 

(interlocutor no evento de fala), e também a todos os indivíduos em situação escolar 

semelhante. 
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A polissemia dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ revela outra ocorrência menos prototípica 

cujo sentido se constrói a partir da inclusão hipotética de um dos participantes: falante, 

ouvinte(s) e/ou outros. Para uma pseudo-inclusão do ouvinte, pode-se ter uma frase como 

“Agora nós vamos/a gente vai apresentar os gráficos que comprovam a teoria.” proferida por 

alguém que é o único responsável pela apresentação dos dados. Há também o uso no qual o 

falante é indicado hipoteticamente pela expressão dêitica; isso ocorre quando a referência é 

sustentada por um papel que o falante nunca desempenhou, nem vai desempenhar. 

Poderíamos citar como exemplo a frase “Nós tivemos/A gente teve a última eleição indireta 

no Brasil.” dita por alguém que tenha nascido depois de 1985. 

Outra ocorrência não prototípica diz respeito ao uso exclusivo, cujo sentido se constrói 

sem a referência ao ouvinte; neste caso, são apontados pela dêixis o falante e outros 

indivíduos não necessariamente participantes da cena comunicativa. Numa situação de 

interação entre o funcionário de uma empresa e um cliente insatisfeito, o uso de ‘nós’ e ‘a 

gente’ no período “Nós vamos averiguar/A gente vai averiguar o fato e tomar as medidas 

necessárias.” exclui o ouvinte (cliente), mas inclui o falante (funcionário) e toda equipe 

responsável pelo serviço de atendimento ao cliente.  

Os exemplos apresentados acima demonstram a diversidade semântica das expressões 

dêiticas de primeira pessoa do plural. Essa diversidade resulta do grau de aproximação ou 

afastamento das diferentes ocorrências do dêitico em relação ao núcleo prototípico da 

categoria que aponta para ‘FALANTE + OUVINTE(S)’. Na esteira da proposta de Fontes 

(2012) para a categorização radial da expressão dêitica ‘a gente’ em português, a presente 

pesquisa convencionou a organização dos dêiticos de primeira pessoa do plural em português 

da seguinte forma: 
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Figura 16 – Representação da organização categorial de dêiticos de primeira pessoa do plural 

 

A Figura 16 representa a categoria radial formada pelos diferentes sentidos dos dêiticos 

‘nós’ e ‘a gente’, partindo do centro da categoria que projeta os elementos relevantes do MCI 

padrão da dêixis para a referência de primeira pessoa do plural; as radialidades inserem usos 

que vão numa escala do mais ao menos prototípico. O núcleo da categoria guarda o sentido 

básico do fenômeno: palavra que indica um falante e seu(s) ouvinte(s), num espaço e tempo 

específicos. É, portanto, onde se encontra o uso inclusivo que indica falante e ouvinte(s) em 

uma situação comunicativa particular. Os demais usos mantêm um grau de similaridade maior 

ou menor com o centro da categoria. É o que ocorre com o uso genérico que, apesar de manter 

a referência ao falante e ao(s) ouvinte(s), amplia sua inclusão para indivíduos que não 

necessariamente estão presentes na interação.  Outras ocorrências indicam usos que contam 

com apenas parte das características do núcleo da categoria. Nesses usos, o que se verifica é 

que alguns elementos não são projetados diretamente do MCI padrão da dêixis, mas acionam 
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MCIs distintos que irão contribuir para a interpretação dos termos dêiticos. Dentre os usos 

menos prototípicos, destaca-se o uso virtual em que o papel dos interlocutores deve ser 

projetado de um espaço mental alternativo, visto que o MCI padrão da dêixis não comporta a 

indicação. Tem-se, portanto, um uso que permite aos interlocutores assumir papéis ancorados 

em espaços mentais que ultrapassam os limites contextuais do evento de fala.  

O uso pseudoinclusivo afasta-se ainda mais do núcleo da categoria, promovendo uma 

inclusão simulada de um ou mais elementos constituintes da referência dêitica. A pseudo-

inclusão de ouvinte(s), de outros ou até do próprio falante caracteriza um uso que recruta 

algumas informações básicas pertencentes ao centro dêitico da categoria. Por indicar os 

interlocutores, mesmo que hipoteticamente, esse uso se posiciona numa radialidade anterior 

ao uso exclusivo, que, por sua vez, negligencia completamente uma das características 

principais do centro da categoria: a referência ao ouvinte. Ou seja, a exclusão do ouvinte na 

dêixis de primeira pessoa do plural configura um uso periférico, mas que ainda pode 

permanecer membro da categoria por manter o sentido plural envolvendo ainda um elemento 

do núcleo (no caso, o falante). 

Resumindo, a partir da ideia de escala de prototipicidade com base no critério de 

inclusão ou exclusão dos elementos referidos deiticamente no contexto, podemos estabelecer 

as seguintes estruturas semânticas: 

  ‘FALANTE + OUVINTE(S)’ - uso inclusivo;  

  ‘FALANTE + OUVINTE(S) + OUTROS’ - uso genérico;  

  ‘FALANTE + OUVINTE(S) + OUTROS/virtuais’, sendo a virtualidade 

destinada a todos ou a algun(s) - uso virtual;  

  ‘FALANTE + OUVINTE(S) + OUTROS/hipotéticos’, tendo como inclusão 

hipotética a referência a todos ou a algun(s) - uso pseudoinclusivo ; 

  ‘FALANTE + OUTROS’ - uso exclusivo. 
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Diante disso, percebe-se que as formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ apresentam polissemias 

que lhes possibilitaram a categorização em uma escala de prototipicidade. Isso ocorre porque 

essas formas envolvem a mesma base conceptual, ou seja, compartilham a noção da dêixis de 

primeira pessoa do plural que indica prototipicamente, numa interação comunicativa, os 

participantes (o falante e ouvinte(s)) localizados num tempo e num espaço específicos.  

 

5.3. Construal e Organização figura e fundo na conceptualização de ‘nós’ e ‘a gente’ 

 

O alinhamento figura e fundo explica como estruturamos a cena percebida e revela 

nossa capacidade de conceber o mundo sob perspectivas diferentes. Como a mente humana 

não permite que todos os componentes de uma interação permaneçam no foco de atenção, 

somos levados a promover um perfilamento daquilo que está em jogo na construção do 

significado. Assim, numa cena comunicativa, o falante conceptualiza o que vai ser figura e 

fundo pelo grau de proeminência das entidades envolvidas na situação. 

Partindo do Princípio da Não-sinonímia (GOLDBERG, 1995) de que formas 

linguísticas distintas configuram também uma diferença em termos semânticos, postula-se 

que a motivação conceptual para o significado das formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ está 

relacionada à conceptualização de um esquema imagético de figura e fundo. Neste sentido, 

entram em ação operações cognitivas de construal que possibilitam diferentes estratégias de 

construção semântica da referência dêitica na cena comunicativa e franqueiam a seleção das 

formas linguísticas em uso.  

Retomamos o modelo de conceptualização proposto por Langacker (2006), no qual a 

construção do significado subentende a construção de uma maneira particular de perceber e 

conceptualizar o mundo para abordar o fenômeno linguístico em análise. A motivação 

conceptual para a escolha de ‘nós’ ou ‘a gente’ reflete a conceptualização pelo falante de um 
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grupo de indivíduos no qual está incluído. Os seus propósitos discursivos influenciam na 

construção semântica daquilo que diz; os diferentes modos de conceptualizar determinado 

objeto ou situação envolvem operações diversificadas de construal (LANGACKER, 2008), 

que organizam o ponto de vista do falante ora como figura individualizada na interação, ora 

como um dos interlocutores participantes coletivizados no fundo da cena comunicativa.   

Com relação às operações de construal, Verhagen (2007) propõe que, na relação com 

determinado objeto de conceptualização, o falante está normalmente coordenado a outros 

observadores/conceptualizadores, que participam do evento de fala. Ainda que um dos 

sujeitos de conceptualizacão não esteja presente, o construal motivado pelo enunciado 

pressupõe a relação entre dois ou mais conceptualizadores da cena comunicativa. Isto se 

explica pelo fato de que a construção de sentidos depende da conceptualização de uma 

interação, ainda que o falante tenha que interagir com interlocutores imaginários (virtuais ou 

hipotéticos) ou consigo mesmo. Então, para Langacker (2008), a perspectivização do falante 

em relação aos elementos envolvidos numa situação comunicativa aciona operações de 

construal. Já a abordagem de Verhagen (2007) sobre esse mesmo tema propõe a inserção do 

ouvinte como um dos conceptualizadores recrutados como sujeito de conceptualização no 

Ground. Esse modelo atende à análise de eventos de uso linguístico nos quais estão em jogo o 

falante e o(s) ouvinte(s) como na interação entre interlocutores em debates político-eleitorais. 

Nessa situação comunicativa, estabelece-se entre os interlocutores uma gestão mútua dos 

processos mentais ativados na interação, caracterizando um processo de construção do 

significado de maneira intersubjetiva. 

Assim, com base no modelo de conceptualização propostos por Langacker (1987) e 

Verhagen (2007), elaboramos a seguinte representação gráfica para ilustrar o processo de 

conceptualização das formas dêiticas ‘nós e ‘a gente’. 
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Figura 17 – Proposta de conceptualização de ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

A Figura 17 apresenta os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ conceptualizados segundo um 

esquema imagético de parte/todo. Nesta configuração, as formas linguísticas têm como base 

conceptual a referência dêitica de 1ª pessoa do plural e indicam falante, ouvinte(s) e/ou outros 

participantes. Por isso, a conceptualização das formas ‘nós’ e ‘a gente’ traz as entidades 

(círculos menores) ilustradas na indicação dêitica (círculos maiores) de cada forma 

linguística. Isso é possível porque cada forma dêitica possibilita uma conceptualização 

diferenciada do grupo de indivíduos que constitui a referência.  

De acordo com a configuração proposta acima, ambos os dêiticos evocam a mesma base 

conceptual (grupo formado por dois ou mais indivíduos), mas o significado construído 

prototipicamente pelo uso dêitico do pronome ‘nós’ torna mais especificada a identificação 

individual dos integrantes do grupo de pessoas referidas pelo dêitico, destacando 

principalmente o falante e ouvinte(s) como primeiro plano na interação. O foco de atenção 

recai sobre cada um dos participantes. Por outro lado, o uso da forma ‘a gente’ coloca em 

proeminência o grupo formado pelas entidades dêiticas, unificando os participantes num todo 

significativo. Agora, o foco se direciona para uma unidade abstrata, que promove a 

compressão daquilo que os interlocutores juntos representam. Por isso, a percepção 
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individualizada dos elementos dêiticos está subfocalizada, embaçada e pouco nítida, enquanto 

seu caráter grupal é perfilado.  

Resumindo, defendemos nesta pesquisa que o uso de ‘nós’ coloca em proeminência as 

entidades apontadas pela sua função dêitica, possibilitando que os interlocutores sejam partes 

perfiladas individualmente no todo. Portanto, a conceptualização das entidades representadas 

por falante, ouvinte e/ou outros participantes constitui figura na cena comunicativa; a 

percepção dessas entidades é mais saliente, sendo a referência ao falante o ponto de partida da 

conceptualização. Já o dêitico ‘a gente’ coloca em proeminência o grupo que envolve as 

entidades dêiticas (falante, ouvinte(s) e/ou outro(s)). Isto é, a conceptualização do uso recai 

sobre a relação de ‘uniformidade participativa’ entre os interlocutores. Assim, a percepção 

dessas entidades é menos focalizada e, portanto, mais reservada ao fundo.  

Uma das evidências a que se pode recorrer para sustentar essa proposta é o fato de que o 

dêitico ‘nós’, mas não a expressão ‘a gente’, pode ser especificada por um numeral. Vejamos: 

 

(19) Eu e minha tia fomos ao cinema. Nós duas adoramos o filme. 

 (20) Eu e minha tia fomos ao cinema. *A gente duas adorou/adoramos o filme. 

 

Os exemplos acima demonstram que “nós duas” é plenamente aceitável, como previsto 

pela individuação associada ao construal de ‘nós’, enquanto “a gente duas” não é gramatical.  

Nesse último caso, o construal associado à forma ‘a gente’ não é compatível com a 

individuação promovida pelo numeral.  

Outro tipo de evidência que permite avaliar os construals propostos diz respeito aos 

casos em que há alternância entre as duas formas. A fim de ilustrar o fenômeno cognitivo da 

organização figura e fundo na conceptualização dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’, apresentamos a 

seguinte imagem. 
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Figura 18 – Organização figura e fundo de ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

Na imagem, há a foto de um cartaz utilizado durante as manifestações contra as medidas 

adotadas pelo, na época, presidente interino do Brasil. Assim que ocorreu o afastamento da 

presidente eleita, o seu vice foi encaminhado ao cargo e implementou uma série de medidas 

não previstas como a troca do quadro ministerial e a extinção de ministérios e secretarias. Tais 

alterações provocaram grande comoção nacional de uma parcela da sociedade, uma vez que, 

dentre os ministérios extinguidos, estava o da Cultura. Além disso, muitos eleitores 

consideravam inconstitucionais os motivos que respaldavam o afastamento da representante 

do Poder Executivo, além de considerarem que a ilegitimidade desse processo configurava 

um golpe político e uma ruptura com a democracia no país. Essa efervescência política 

promoveu uma série de manifestações de desapreço ao governo provisório. Foi neste contexto 

que o cartaz, apresentado na Figura 18, manifestou a demanda de um grupo de pessoas com 

relação ao momento político no Brasil. Dito isso, passemos à análise semântico-pragmática do 

discurso produzido na figura.  
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 Na ilustração acima, o uso de ‘a gente’ e de ‘nós’ (representado pela desinência da 

forma verbal) motivam construals alternativos na construção semântica de suas formas 

linguísticas. A configuração de construal motivada pela expressão ‘a gente’ coloca em 

proeminência, na cena comunicativa, o grupo formado pelo falante e seus interlocutores; 

associando-o à escolha daquilo que não se deseja. Isso pode ser verificado na construção 

sintática negativa que evidencia uma espécie de resposta a algum argumento anteriormente 

manifestado. Por outro lado, a segunda frase indica um falante que lança uma informação 

nova ao revelar o desejo do grupo ao qual pertence. Neste caso, o uso da forma ‘nós’ 

posiciona o falante e os demais participantes no centro da conceptualização, como agentes 

volitivos, permitindo que tanto ele quanto as demais entidades dêiticas sejam percebidas 

individualmente na situação de comunicação. Em termos de organização figura e fundo, 

temos o dêitico ‘nós’ figurando como foco de atenção na defesa daquilo que parece ser mais 

pertinente na manifestação, enquanto o uso de ‘a gente’ compõe o pano de fundo temático do 

discurso argumentativo em questão.  

Esse recurso semântico-pragmático também pode ser verificado nos enunciados 

coletados no corpus desta pesquisa. É o que ocorre quando o uso de ‘nós’ e ‘a gente’ 

evidencia a relação figura-fundo desses dêiticos associada a sentenças marcadas pela 

afirmação, no caso de ‘nós’, ou negação, como em ‘a gente’, daquilo que um grupo (falante e 

interlocutore(s)) deseja. Isso pode promover a proeminência dos participantes como figura 

(uso de ‘nós’) ou como fundo (uso de ‘a gente’). Abaixo, o exemplo (21) contextualiza essa 

informação. 

 

(21) “A história A GENTE não reescreve, presidente, o futuro sim. 

Esse NÓS podemos escrever de forma diferente do que está sendo 

escrito pelo seu governo.” (A. N. – REDE GLOBO 2° Turno/2014) 
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Com relação à alternância de construals no uso dos dêiticos ‘nós e ‘a gente’, o exemplo 

(22) apresenta uma situação em que a conceptualização das formas dêiticas revela o fenômeno 

da organização figura e fundo na cena comunicativa. Neste exemplo, ambas as formas 

apontam as mesmas entidades dêiticas: falante e indivíduos não necessariamente presentes na 

situação comunicativa imediata. 

 

(22) “E acho importante quando a deputada faz referência à questão 

do lixo, né? Porque, de fato, falta muito para A GENTE avançar na 

questão da reciclagem do lixo, né? Agora, é sempre importante A 

GENTE lembrar como é que A GENTE encontrou as coisas, a cidade 

do Rio de janeiro. Ela que tem, na questão ambiental, no seu 

patrimônio ambiental, um de seus maiores ativos, aquilo que mais 

vale nessa cidade. Ela cometia o maior crime ambiental há pelo 

menos 30 anos, com o lixão de Gramacho, às margens da Bahia de 

Guanabara. Todos resíduos sólidos, todo lixo da cidade do Rio de 

Janeiro ia para o lixão de Gramacho. Aquele aterro de Gramacho 

poluindo a Bahia de Guanabara. Aquilo era uma vergonha, e teve 

promessa à vontade, ao longo desses anos todos, dizendo que ia se ter 

um centro de tratamento de resíduos adequado. NÓS fizemos um 

centro de tratamento de resíduo mais moderno da América Latina, 

CTR de Seropédica funcionando com todos os parâmetros ambientais, 

respeitando a legislação.” (E. P. - REDE BANDEIRANTES 1° 

Turno /2012)  

 

Neste exemplo, observa-se o uso estratégico das formas ‘nós’ e ‘a gente’ pelo falante 

que inicia seu discurso político justificando o fato de ainda não ter solucionado o problema 

relativo à reciclagem do lixo na cidade. Apesar de o uso do dêitico ‘a gente’ indicar 

exclusivamente o falante e sua equipe de governo como responsáveis pelo impasse 

apresentado, percebe-se uma tentativa de compartilhar o ônus com as gestões anteriores pelo 

resultado insatisfatório. A necessidade de se oferecer descarte e tratamento adequados ao lixo 

é uma demanda universal, e o fato de o problema persistir na cidade coloca o gestor público 
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numa posição política delicada. Ao optar pela forma ‘a gente’, o falante subfocaliza a 

referência à sua figura política e aos participantes do seu governo, ainda que se veja obrigado 

a mencionar o seu grupo político. Em seguida, em mais uma ocorrência do dêitico ‘a gente’, o 

falante tenta levar seus interlocutores a lembrar como era o descarte do lixo anteriormente à 

sua administração. Mais uma vez, ele faz referência a si e a sua equipe de governo na tentativa 

de resgatar da memória do público um fato passado. Mais adiante, no mesmo exemplo (22), o 

falante usa a forma dêitica ‘nós’, contrastando com o uso de ‘a gente’ anterior, quando tratava 

de assuntos espinhosos. Nesta ocorrência de ‘nós’, o discurso político do candidato busca 

valorizar suas ações recentes para amenizar o problema do acúmulo de lixo. Neste contexto, o 

falante conceptualiza a cena de modo a favorecer sua imagem política e, por isso, a indicação 

dêitica que serve às suas estratégias discursivas de convencimento do público eleitor coloca 

em proeminência o próprio falante e os demais participantes de seu governo. Ele faz 

referência à administração anterior, criticando a irresponsabilidade municipal que, em suas 

palavras, cometia um crime ambiental. Em seguida, valoriza sua conquista: a criação do mais 

moderno centro de tratamento de resíduos da América Latina.  

Nos exemplos discutidos, vemos como o discurso político pode se valer da 

conceptualização diferenciada de construções dêiticas para destacar ou mitigar as informações 

apresentadas em seu discurso. Neste sentido, propomos que o ponto de vista (estratégico) do 

falante (candidato) determina a conceptualização (construal) do uso de ‘nós’ ou ‘a gente’. As 

suas escolhas organizam os participantes da referência dêitica como figura (mais 

proeminentes) ou fundo (menos proeminentes) na cena comunicativa. Assim, tem-se que as 

operações de construal atuam fundamentalmente na determinação do grau de proeminência 

das entidades dêiticas. Outro fator importante na conceptualização das formas dêiticas de 

primeira pessoa do plural é a tipologia semântica estabelecida por meio do processo cognitivo 
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de mesclagem conceptual. A próxima seção apresenta um estudo contrastivo no qual se 

propõe uma descrição semântica para os dêiticos em análise nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 6 

Abordagem cognitivista dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’: análise quantitativa dos dados 

 

 Após a apresentação dos usos polissêmicos das formas ‘nós’ e ‘a gente’ no capítulo 

anterior, podemos observar dois aspectos importantes a respeito do comportamento 

semântico-pragmático desses dêiticos: (i) o fato de que eles são frequentemente 

intercambiáveis; (ii) a constatação de que, às vezes, eles não são intercambiáveis. Diante disso 

e com base no Princípio da Não-Sinonímia, formulamos o seguinte questionamento a respeito 

desses fenômenos linguísticos: resguardadas as semelhanças, em que aspecto residiria a 

diferença entre ‘nós’ e ‘a gente’? Em busca de uma resposta para essa questão, enveredamos 

pelo referencial cognitivista, tendo como foco a hipótese central relacionada à alternância de 

construal como motivação conceptual para o uso de dêiticos de 1ª pessoa do plural. Os 

exemplos discutidos no capítulo anterior apresentam evidências circunstanciais em favor 

dessa hipótese (ver Figuras 14 e 18, Exemplos (17), (18), (19) e (20)). Os casos ilustrados 

revelam a construção semântica a partir da alternância de operações de construals motivadas 

pelo uso ora de ‘nós’, ora de ‘a gente. Além disso, os exemplos também ratificaram que os 

dêiticos em análise podem ser instanciados em construções linguísticas distintas, como no 

caso do emprego de formas quantificadoras (Nós todos /*A gente todos, Nós duas/ *A gente 

duas).  

Neste sentido, este trabalho propõe uma abordagem contrastiva dos aspectos semânticos 

da categoria dêitica de ‘nós’ e ‘a gente’, em termos de estrutura conceptual, a fim de 

promover um estudo contextualizado de suas semelhanças e diferenças linguísticas. Sendo 

assim, este capítulo de análise parte da reivindicação de que os termos evocam a mesma base 

conceptual, mas divergem quanto ao construal estabelecido em relação a essa base. Para 
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fundamentar a proposta, será apresentada a análise de dados reais de uso dos dêiticos ‘nós’ e 

‘a gente’, observando seu comportamento de acordo com três eixos principais: semântico, 

pragmático e discursivo. Com relação ao eixo semântico, na seção 6.1, apresentam-se 

aspectos polissêmicos dos dêiticos, os construals motivados por seus usos e, em seguida, 

discute-se a distribuição dos usos de ‘nós’ e ‘a gente’ em relação aos tipos inclusivo, 

exclusivo e demais subtipos. A seção 6.2 esmiúça a correlação observada quanto aos atos de 

fala nos quais os dêiticos se inserem. Ressalta-se que também será considerado, na análise, 

um eixo paralelo, na seção 6.3, resultado da combinação dos eixos semântico e pragmático. 

Por fim, na seção 6.4, são abordados aspectos discursivos, que enfocam os tipos textuais dos 

quais os dêiticos fazem parte. Como ficará claro no decorrer do capítulo, a análise fornece um 

conjunto de resultados que constituem evidências compatíveis com os construals propostos 

para cada um dos dêiticos. 

 

6.1. A dimensão semântica: a polissemia dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’  

 

Adotando o referencial teórico da semântica cognitivista, argumentamos que os dêiticos 

de 1ª pessoa do plural produzem usos polissêmicos organizados numa escala de 

prototipicidade (FONTES, 2012), na qual estão alinhados, hierarquicamente, o exemplar 

prototípico seguido de exemplares menos prototípicos. Ou seja, os significados de ‘nós’ e de 

‘a gente’ compõem uma categoria dêitica que abarca, além da referência inclusiva, protótipo 

da categoria, referências radiais que orbitam em torno desse núcleo, tais como a genérica, a 

pseudoinclusiva e a exclusiva, para citar aquelas que serão abordadas nesta análise.  

Assim, tomando como ponto de partida a proposta de organização categorial para 

dêiticos de 1ª pessoa do plural apresentada no capítulo anterior, foi possível mapear as 
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ocorrências desses usos nas falas dos candidatos em interação no debate político-eleitoral. Os 

gráficos abaixo apresentam a ocorrência dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ nos debates analisados. 

 

 

Gráfico 1 – Usos dêiticos da expressão ‘nós’ nos debates político-eleitorais. 

 

 

Gráfico 2 – Usos dêiticos da expressão ‘a gente’ nos debates político-eleitorais. 

 

Os gráficos indicam que, em termos do mais para o menos frequente, a seguinte escala 

de usos de ‘nós’ e ‘a gente’ é válida para ambos os dêiticos no debate político-eleitoral:  
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Vejamos nos exemplos como a diversidade de usos se apresentou com as formas ‘nós’ e 

‘a gente’.  

Na extremidade da categoria dêitica de primeira pessoa do plural, tem-se o uso 

exclusivo que negligencia a participação do ouvinte na cena comunicativa. A característica 

exclusiva dos dêiticos analisados apresentou maior ocorrência nos dados. Na sequência, têm-

se os exemplos de ‘nós’ e ‘a gente’ exclusivos.  

 

(23) “No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no 

cadastro e não foram alcançados, e NÓS temos uma proposta que é 

de dar o décimo terceiro salário para aquelas pessoas que hoje 

recebem o Bolsa Família, porque a pior coisa que tem é chegar ao 

Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho.” (M. S. - 

REDE GLOBO 1° Turno/2014) 

  

(24) “O Minha Casa Minha Vida contempla quem quer ter e comprar 

um imóvel até R$ 5 mil com vários níveis de subsidio. Até mil e 

seiscentos o subsídio é maior, mas, nas outras duas faixas, também 

tem subsídio que facilita a você pagar a prestação que não 

compromete muito a sua renda e, ao mesmo tempo, garante uma série 

de vantagens como, por exemplo, que você não pague o seguro, 

porque nós assumimos o seguro e você também não tem de dar 

garantias, porque A GENTE tem um fundo garantidor. Assim, Luiz 

Alexandre, nós vamos fazer, se eu for eleita, mais três milhões de 

casas do Minha Casa Minha Vida e vamos reajustar as faixas de 

renda, ampliando as faixas de renda, porque, de quatro em quatro 

anos, A GENTE faz isso, A GENTE amplia as faixas de renda. 

Assim, eu tenho certeza que você vai poder ser uma das pessoas 

contempladas caso você seja sorteado, porque é um processo bastante 

democrático para impedir que haja uso político e manipulação. Não 

passa, não passa pelos, não passa por nenhum órgão político, passa 

diretamente do empresário com você, o empresário que vai construir 

a casa, e A GENTE não financia o empresário.” (D. R. - REDE 

GLOBO 2° Turno/ 2014) 
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A análise dos dados indicou que o uso dêitico exclusivo é bastante utilizado pelos 

interlocutores no debate político-eleitoral. Assim, as características discursivas desse tipo de 

interação e os objetivos comunicativos dos interlocutores determinam a predominância da 

referência exclusiva no uso dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’.  

Dentre os usos que se afastam do núcleo da categoria de primeira pessoa do plural, o 

uso genérico se destaca por fazer referência dêitica não apenas ao falante e ao(s) ouvinte(s), 

mas também a indivíduos que não necessariamente estão presentes na interação. Os exemplos 

a seguir ilustram essa situação. 

 

(25) “Candidato [A. N.], eu acredito que o senhor tem uma memória 

curta. O meu governo garantiu, neste período que NÓS estamos 

vivendo, uma inflação controlada dentro dos limites da meta.” (D. R. 

– REDE BANDEIRANTES 2° Turno/2014) 

 

(26) “Bom, muito rapidamente, esperava a tréplica para falar sobre 

metrô. O que A GENTE quer é que o metrô se expanda, né? E o que 

A GENTE viu no Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi cada 

governador que vinha inaugurava uma estação ao final de 4 anos de 

mandato. O governador Sérgio Cabral está fazendo a linha 4 do 

metrô, ligando o metrô até a Barra da Tijuca. O prefeito não é 

comentarista daquilo que se faz na cidade, o prefeito trabalha e busca 

trabalhar em parceria para se implementar.” (E. P. – REDE 

BANDEIRANTES 1° Turno/2012) 

 

Na análise das ocorrências das expressões dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’, verificou-se que, 

depois do uso exclusivo, a referência genérica foi a mais utilizada nas falas dos candidatos.  

Com relação ao núcleo da categoria de primeira pessoa do plural, temos os exemplos 

(27) e (28) que ilustram a conceptualização do falante e do(s) ouvinte(s) referidos 
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deiticamente na situação comunicativa imediata. Trata-se do sentido dêitico inclusivo que se 

apresenta como protótipo da categoria:  

 

(27) “Candidata Luciana Genro, no último debate, na Record, a senhora 

mandou seu ex-marido me procurar em ‘pleno plenário’, me pedindo, por 

favor, que não fizesse a pergunta última, porque a senhora queria 

perguntar a Marina. Está aqui uma denúncia: a senhora não tem palavra. 

A senhora disse sabe o quê? “Eu vou perguntar a ela questões 

econômicas tão importantes para o Brasil também, tanto que você 

defende”. Você veio para algo que não tinha respeito, que NÓS tínhamos 

apalavrado. Me diga se Vossa Excelência será uma presidente sem 

palavra também.” (L. F. – REDE GLOBO 1° Turno/2012) 

 

(28) “Olha, Rodrigo, só para que A GENTE possa ampliar esse 

debate, o relatório da CPI das milícias gerou 58 propostas concretas. 

Essa CPI teve um impacto muito grande, se tornou conhecida, virou 

até filme: o Tropa de Elite 2. Mas é importante dizer que a realidade 

é muito pior do que o que é apresentado no filme.” (M. F. - REDE 

BANDEIRANTES 1° Turno/2012) 

 

Além desses usos, verificou-se também que os dêiticos de primeira pessoa do plural 

franqueiam a construção do sentido pseudoinclusivo, no qual se promove uma inclusão 

simulada de um ou mais elementos constituintes da referência dêitica de pessoa. É o que 

ocorreu nos exemplos abaixo. 

 

(29) “Acontece que, toda vez que você [L. G.] faz apologia à droga 

como você faz e o Eduardo [Jorge] também, NÓS sobrecarregamos o 

aparato de segurança no nosso país. As fronteiras, que estão 

desguarnecidas, porque o governo atual não investe nas fronteiras, está 

deixando cada dia mais entrar armas e drogas no nosso país.” (L. F. – 

REDE GLOBO 1° Turno/2014) 
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(30) “Eu não tenho relação nenhuma com miliciano, eu dialogo com 

a cidade, né? Deve ter tido em outras oportunidades, eventualmente, 

A GENTE pode ter tido da rua ... eu converso toda hora com 

pessoas.” (E. P. - REDE TV 1° Turno/2012) 

 

Embora a análise tenha demonstrado paralelismo nas ocorrências percentuais de ‘nós’ e 

‘a gente’ nos dados analisados, que obedecem à escala Exclusivo > Genérico >Inclusivo > 

Pseudoinclusivo, o agrupamento dos três últimos usos, que envolvem diferentes tipos de 

inclusão, em contraste com o uso exclusivo permite a apreensão de um contraste entre as 

formas, que pode estar relacionada a seus construals alternativos. Os gráficos, a seguir, 

fornecem informações para a confirmação dessa interpretação dos dados.  

 

 

Gráfico 3 - Característica exclusiva e inclusiva de ‘nós’. 
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Gráfico 4 - Característica exclusiva e inclusiva de ‘a gente’. 

 

Enquanto o dêitico ‘nós’ se apresentou predominantemente, com 73,6% das amostras 
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mantém um alinhamento com sua origem semântico-pragmática, podendo ocorrer em 

qualquer tipo de uso em que se busque destacar o grupo, e não especialmente seus membros. 

Neste sentido, cabe ressaltar que os gráficos são compatíveis com as configurações de 

construal propostas para as formas dêiticas em análise nesta pesquisa. 

 

6.2. A dimensão pragmática: os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ e os atos de fala  

 

Na análise dos atos de fala produzidos na interação, o contexto é peça fundamental para 

a identificação da força ilocucionária de cada ato. Como vimos anteriormente, sob o enforque 

da perspectiva experiencialista de Marmaridou (2000), a força ilocucionária não depende 

apenas do falante, mas também do ouvinte e do contexto no qual está inserida, pois o 

significado é uma construção compartilhada socialmente. 

Neste contexto, foram identificados atos de fala assertivos, compromissivos e diretivos 

produzidos com o uso dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ nos debates político-eleitorais. Os atos de 

fala assertivos ocorreram em situações em que o contexto comunicativo revelava ora defesa 

ou justificativa do posicionamento político do falante (candidato), ora crítica ou ataque desse 

mesmo falante a posicionamento político de seu interlocutor (candidato adversário). Nestes 

casos, o falante assume a responsabilidade pela validade daquilo que atesta. Já nos casos em 

que foram encontrados atos de fala compromissivos e diretivos, os elementos contextuais 

apontaram para uma proposta de ação futura, sendo o primeiro relacionado a uma ação do 

falante e o segundo a uma ação esperada do ouvinte. Ou seja, no ato de fala compromissivo, o 

falante assume a responsabilidade por uma ação projetada para um momento posterior ao da 

interação. Com relação ao ato diretivo, o falante tenta levar o ouvinte a se comprometer com 

uma ação também a ser realizada no futuro. 
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A seguir, encontram-se os gráficos com o quantitativo referente aos atos de fala 

realizados pelos candidatos nos debates analisados. 

 

 

Gráfico 5 – Atos de fala no uso da forma ‘nós’ em debates político-eleitorais. 

 

 

Gráfico 6 – Atos de fala no uso da forma ‘a gente’ em debates político-eleitorais. 
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494 

104 

1 

599 82,5% 

17,3% 

0,2% 

100% 

ASSERTIVO COMPROMISSIVO DIRETIVO TOTAL 

ATOS DE FALA EM "NÓS" 

3 

71 

95,8% 

4,2% 

100% 

ASSERTIVO DIRETIVO TOTAL 

ATOS DE FALA EM "A GENTE" 

68 



137 
 

fala do enunciado afeta de forma significativa, ainda que moderada, a escolha do dêitico de 1ª 

pessoa do plural.  

É possível que o dado mais saliente revelado pelos números acima seja a inexistência de 

qualquer ocorrência de uso compromissivo com ‘a gente’. Esse resultado é especialmente 

relevante, na medida em que corrobora o construal proposto para esse dêitico, no qual há o 

perfilamento dos indivíduos que compõem o grupo. Na medida em que o ato compromissivo 

é aquele em que o falante se compromete a realizar uma determinada ação, esse ato só terá 

suas condições de felicidade preenchidas se o falante (e demais indivíduos envolvidos na 

promessa) puder(em) ser claramente identificado(s).  

Desta forma, o ato de fala compromissivo se constitui como promessa do falante que se 

compromete com a realização de uma ação que extrapola o tempo da situação comunicativa 

imediata. Os enunciados nos quais o falante se compromete com a realização futura de 

alguma proposta apresentaram ocorrência significativa com o uso do dêitico ‘nós’. Neste 

caso, fala-se sobre coisas que serão. O exemplo a seguir ilustra tal ato de fala.  

 

 (31) “Vários programas são da sociedade brasileira e são pagos pelo 

dinheiro do trabalhador brasileiro. E NÓS vamos subsidiar, sim, 

programas sociais que têm alcance na vida real, na vida das 

pessoas.” (A. N – REDE GLOBO 2° Turno/ 2014) 

 

Já o ato de fala assertivo ocorre em situações em que o falante busca se posicionar por 

meio de uma declaração com cuja validade se compromete. Isto significa que a força 

ilocucionária assertiva evidencia o comprometimento do falante com a proposição que 

expressa; no caso, o candidato diz como as coisas são. Portanto, a assertividade no ato de fala 

evidencia os estados mentais do falante relacionados à sua crença. Na maioria das ocorrências 

investigadas, esse ato indicou ações já desenvolvidas ou em desenvolvimento.  
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No que diz respeito às ocorrências analisadas, verificou-se que tanto a forma ‘nós’ 

quanto a expressão ‘a gente’ encaminharam a produção de atos de fala cujas forças 

ilocucionárias indicaram um posicionamento assertivo e diretivo no discurso do falante. No 

entanto, os dados apontam uma ocorrência predominante de enunciados assertivos em que o 

falante apresenta argumentos em favor de sua candidatura ou contrários a candidaturas 

adversárias. Ou seja, fala-se sobre coisas que são ou foram. Vejamos como isso acontece nos 

exemplos. 

 

 (32) “Em relação ao Pré-sal, NÓS temos uma divergência. Acho que 

esses royalties vão entrar por uma porta e sair pela janela com prejuízo 

para a saúde dos brasileiros e do Brasil. Para isso significar mais 

petróleo, tem que vender mais petróleo.” (E. J. – REDE GLOBO 1° 

Turno/2014) 

 

(33) “Eduardo, está muito caro viver no Rio de Janeiro, não é? E isso 

é opinião de todos, você que está assistindo sabe o quanto está caro 

viver no Rio, e o pior, muitas vezes, A GENTE não tem o retorno do 

que pagamos. Não temos o retorno adequado na saúde pública, não 

temos o retorno adequado na educação, mas também não temos o 

retorno no transporte, e aí diz respeito diretamente à questão da 

prefeitura.” (M. F. - REDE BANDEIRANTES 1° Turno/2012) 

 

Nos exemplos (32) e (33), os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ ocorrem em sentenças assertivas, 

associadas à constatação de determinados estados de coisas.  

O ato de fala diretivo caracteriza a atuação do falante que tenta direcionar a conduta 

futura do(s) ouvinte(s). Esse tipo de ato sinaliza o estado mental volitivo do falante em 

conduzir/induzir a ação de seu(s) interlocutor(es). Apesar de rara ocorrência, o ato de fala 

diretivo foi identificado na análise dos dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’. O contexto de uso do ato 
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diretivo justifica os objetivos pragmáticos do falante de orientar o ouvinte a realizar uma ação 

no futuro. Os exemplos encontrados foram: 

 

(34) “O junho de 2013 mostrou que nada deve parecer impossível de 

mudar. (...) Isso é utopia? Sim, é uma utopia concreta, porque ela 

pode se realizar. E é por isso que NÓS pedimos o seu voto. Para 

governador, para presidente, para deputados estaduais e federais e 

para senador.” (L. G. – REDE GLOBO 1° Turno/ 2014) 

 

 (35) “Candidato [A. N.], eu proponho que A GENTE pare de 

discutir quem está mentindo e peço à pessoa que nos assiste, hoje até 

essa hora, que entre no site do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, e nos arquivos dos jornais, e olhem quem está falando 

a verdade e quem está falando mentira.” (D. R. - REDE 

BANDEIRANTES 2° Turno/2014) 

 

Os exemplos analisados contribuíram para a descrição pragmática das formas dêitica 

‘nós’ e ‘a gente’ à medida que possibilitaram a identificação de aspectos de força 

ilocucionária compatíveis com os construals alternativos que essas formas motivam. É 

importante destacar que o perfilamento da referência ao falante e ao(s) ouvinte(s) promovido 

pelo uso de ‘nós’ é plenamente congruente com o uso dessa forma em atos compromissivos; 

do mesmo modo, a expressão ‘a gente’, por não focalizar os indivíduos particularmente, não é 

utilizado nesse tipo de ato de fala. Isto demonstra que a realização do ato compromissivo só é 

possível desde que haja um agente volitivo claramente delimitado, quando isso não ocorre, 

como é o caso do ‘a gente’, não há como sustentar o ato de fala.  
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6.3.  A dimensão semântico-pragmática: combinando tipos semânticos e atos de fala 

para compreender os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’  

 

Visando a uma descrição do significado e do uso dêitico das formas ‘nós’ e ‘a gente’, 

optou-se pela integração das informações a respeito da dêixis de primeira pessoa do plural e 

dos atos de fala encontradas nos dados analisados. Para isso, foi elaborada uma estrutura 

organizacional a partir de subcategorias pertencentes a essa categoria dêitica. O ponto de 

partida da escala de prototipicidade é o falante e sua conceptualização em relação aos 

elementos dêiticos na situação comunicativa, incluindo fundamentalmente sua relação com o 

ouvinte.  

Com base na investigação dos dados coletados, é possível unificar as descrições 

semântica e pragmática para os usos das formas de primeira pessoa do plural ‘nós’ e ‘a gente’. 

 

 Assertivo/Inclusivo – ato de fala em que o falante assume a responsabilidade pela 

validade do que foi dito, incluindo, na referência dêitica, o(s) ouvinte(s). Isso ocorre 

nos exemplos abaixo. 

 

(36) “Mas NÓS estamos aqui falando para milhões e milhões de 

brasileiros. A senhora acaba de dizer que o governo do presidente 

Fernando Henrique deixou a inflação maior do que recebeu. Em 94, 

candidata, a inflação era de 916% ao ano. O plano real que o seu 

governo, que o seu partido votou contra permitiu que ela chegasse a 

7,5% e depois, com a eleição do presidente Lula, a 12,5%.” (A. N – 

REDE GLOBO 2° Turno/ 2014) 

 

(37) “Nós sabemos que o mundo hoje se movimenta muito pelo 

marketing, mas não é o que a gente espera da vida política. O que a 

gente espera da vida política é um bom debate que, aliás, A GENTE 

está fazendo aqui.” (M. F. – REDE BANDEIRANTES 1°Turno/2012) 
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 Assertivo/Genérico – ato de fala em que o falante assume a responsabilidade pela 

validade do que foi dito, incluindo, na referência dêitica, o(s) ouvinte(s) e quaisquer 

indivíduos que não necessariamente estão presentes na cena comunicativa. Vejamos 

exemplos. 

 

(38) “NÓS perdemos a Copa, mas essa Copa de campeão mundial de 

juros que os bancos nos cobram ... se eu vou comprar bicicleta eu 

pago duas, porque eles estão confortavelmente sustentados pela 

Selic.” (E. J. - SBT/FOLHA/UOL1° Turno /2014) 

 

(39) “Deputado Rodrigo, qualquer pesquisa que se faça vai apontar 

como principal problema a saúde pública no Rio de Janeiro. Filas 

imensas, fizeram obras ali, obras acolá.  UPAs, Clínicas da Família, 

mas falta o essencial. E é isso que A GENTE observa em todos os 

cantos do Rio de Janeiro. Médicos, o capital humano, o profissional 

de saúde habilitado, qualificado. As filas são impressionantes em 

todos lugares da cidade do Rio de Janeiro.” (O. L. - REDE 

BANDEIRANTES 1°Turno/2012) 

 

 Assertivo/Pseudoinclusivo – ato de fala em que o falante assume a responsabilidade 

pela validade do que foi dito, incluindo-se, na referência dêitica, de maneira 

simulada, o(s) ouvinte(s) ou quaisquer indivíduos que não necessariamente estão 

presentes na cena comunicativa. É o que acontece nos exemplos a seguir. 

 

(40) “O que nós entendemos, qualquer país sério fez, é que não há 

caminho que não seja pela valorização dos professores. É por isso 

que NÓS estamos aqui para dizer aos professores podem ter certeza 

que esse sistema vai mudar.” (R. M. – REDE TV 1° Turno/2012) 

 

(41) “Perdemos a qualidade do ensino, porque você só pensa em 

números e não conhece a Educação. Então é disso que A GENTE 
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está falando. Aprende a ouvir os professores, porque eles têm muito 

para te ensinar. Investe no salário do professor, investe num plano de 

cargos e salários, dê condição de planejamento na sala de aula, faça 

a escola voltar a ter alma. É o que a gente quer.” (M. F. – REDE 

BANDEIRANTES 1° Turno/2012) 

 

 Assertivo/Exclusivo - ato de fala em que o falante assume a responsabilidade pela 

validade do que foi dito, excluindo, na referência dêitica, o(s) ouvinte(s) e incluindo 

quaisquer indivíduos que não necessariamente estão presentes na cena comunicativa. 

Os exemplos abaixo ilustram essa descrição. 

 

(42) “Nessa eleição, eu acredito que dois projetos e duas visões de 

Brasil estarão se apresentando. NÓS fizemos o mais profundo 

processo de distribuição de renda e inclusão social das últimas 

décadas.” (D. R. – REDE BANDEIRANTES 2° Turno/2014) 

 

(43) “O deputado Otávio está com problemas de leitura, de 

aprendizagem na hora de ler o nosso programa. É bom deixar o 

seguinte ponto muito claro, A GENTE está propondo a economia 

solidária, que é um absurdo no Rio de Janeiro você não ter um pleno 

desenvolvimento da economia solidária. A GENTE está propondo o 

desenvolvimento dos comércios de bairro, que é gerador de emprego, 

que é fundamental, e que hoje está com uma série de dificuldades, 

porque a prefeitura investe pouco em estacionamento, investe pouco 

no que diz respeito à iluminação.” (M. F. – REDE TV 1° Turno/2012) 

 

 Compromissivo/Exclusivo – ato de fala em que o falante compromete a si próprio 

com a realização futura de uma ação, excluindo, na referência dêitica, o(s) ouvinte(s) 

e incluindo quaisquer indivíduos que não necessariamente estão presentes na cena 

comunicativa. A expressão ‘a gente’ não motivou usos com essa descrição nos 
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dados. O trecho, a seguir, apresenta-nos um exemplo do uso de ‘nós’ com essas 

características. 

 

(44) “NÓS vamos construir e contratar, até o final deste ano, três 

milhões setecentos e cinquenta mil moradias. Nunca no Brasil 

aconteceu isso (...).” (D. R - REDE GLOBO 2° Turno/ 2014) 

 

 Diretivo/Inclusivo - ato de fala em que o falante busca direcionar o(s) ouvinte (s) a se 

comprometer com a realização de uma ação no futuro. A realização da ação é 

destinada ao ouvinte, mas o falante também assume esse compromisso. Essa 

característica não foi encontrada nos dados relacionados à forma dêitica ‘nós’. Já 

com a expressão ‘a gente’ foi possível observar o exemplo apresentado abaixo. 

 

(45) “Acredito, senador [A. N.], que é necessário A GENTE 

parar e olhar com muita cautela essa questão do porto. Nós 

financiamos uma empresa brasileira, que gerou emprego no 

Brasil.” (D. R. – REDE GLOBO 2° Turno/ 2014) 

 

 Diretivo/Genérico – ato de fala em que o falante busca direcionar o(s) ouvinte (s) a 

se comprometer com a realização de uma ação no futuro, incluindo-se, na referência 

dêitica, juntamente com o(s) ouvinte(s) e quaisquer indivíduos que não 

necessariamente estão presentes na cena comunicativa. Esse aspecto também não foi 

encontrado nos dados relacionados à forma dêitica ‘nós’; porém, podemos ilustrá-lo 

com a expressão ‘a gente’ no exemplo a seguir. 

 

(46) “Então, nesse sentido, é importante que A GENTE entenda que, 

se não tirar o braço econômico deles, se o Estado não regulamentar o 

transporte alternativo, por exemplo, através de licenças individuais, 

se não tirar o gatonet dessas pessoas, oferecendo entretenimento 
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adequado para que não puna só o morador para, além das prisões, 

ter uma ação que tire o domínio territorial e o domínio econômico 

dessas pessoas. Se isso não for feito, não vai adiantar.” (M. F. - 

REDE BANDEIRANTES 1° Turno/2012)  

 

 Diretivo/Exclusivo - ato de fala em que o falante busca direcionar o(s) ouvinte (s) a 

se comprometer com a realização de uma ação no futuro. Apesar de a 

responsabilidade pela ação ser destinada ao ouvinte, esse é excluído da referência 

dêitica, que conta apenas com o falante e quaisquer outros indivíduos não 

necessariamente presentes na cena comunicativa. Essa descrição semântica 

apresentou apenas uma ocorrência em toda a análise, sendo ela motivada pelo uso da 

forma linguística ‘nós’. É o que observamos abaixo. 

 

(47) “O junho de 2013 mostrou que nada deve parecer impossível de 

mudar. (...) Isso é utopia? Sim, é uma utopia concreta, porque ela 

pode se realizar. E é por isso que NÓS pedimos o seu voto. Para 

governador, para presidente, para deputados estaduais e federais e 

para senador.” (L. G. – REDE GLOBO 1° Turno/ 2014) 

 

Com relação às amostras analisadas, a proposta de descrição semântico-pragmática para 

as formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’ apresentou diferenças relevantes. Para compreendê-las, 

analisemos os gráficos abaixo.  
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Gráfico 7 – Atos de fala e usos dêiticos da forma ‘nós’ em debates político-eleitorais. 

 

 

Gráfico 8 – Atos de fala e usos dêiticos da forma ‘a gente’ em debates político-eleitorais. 

 

Verifica-se, nesta proposta, que, para ambos os dêiticos investigados aqui, os usos 

Assertivo/Exclusivo e Assertivo/Genérico se destacaram nos contextos discursivos em que 

‘nós’ e ‘a gente’ são conceptualizados. No entanto, essas formas apresentam algumas 

dessemelhanças, das quais as mais salientes parecem ser a ausência de usos 
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Compromissivo/Exclusivo com ‘a gente’ e, de outro lado, a ausência de usos 

Diretivo/Inclusivo e Diretivo/Genérico com ‘nós’.  

Com efeito, a técnica do qui-quadrado confirma a suspeita de que existe diferença 

significativa na distribuição da variável compósita ato de fala + tipo semântico entre os 

dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ (χ
2 

(2) = 53.076, p < 0.0001), com um efeito de intensidade 

moderada (V de Cramer = .279). Na prática, isso quer dizer que a combinação do ato de fala 

com o tipo semântico afeta de forma significativa, ainda que moderada, a escolha do dêitico 

de 1ª pessoa do plural. 

Em relação à análise dos dados com o dêitico ‘nós’, observa-se que a assertividade se 

constitui como uma estratégia discursiva de ataque e defesa entre os interlocutores 

(candidatos); ao passo que a compromissividade revela o caráter volitivo do discurso político 

do falante.  

O exemplo abaixo nos mostra como a assertividade ilustra a conceptualização de uma 

interação na qual se faz necessária a autodefesa política do falante por meio de um uso dêitico 

exclusivo. 

 

 (48) “Eu acho que o senhor [A. N.] está mal informado, porque quem 

deixou o país com uma inflação maior do que recebeu foi o governo 

tucano do Fernando Henrique. Além disso, candidato, eu queria dizer 

que NÓS criamos empregos sim, candidato, e o senhor não pode 

questionar esse fato. São dados reais. NÓS aumentamos o salário 

mínimo 71% em termos reais.” (D. R. - REDE GLOBO 2° Turno/ 

2014) 

 

Em outra situação, a conceptualização sinaliza a possibilidade de ataque político por 

meio da assertividade, levando em conta elementos interacionais diferenciados como a 

indicação dêitica genérica na forma linguística analisada. Vejamos. 
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 (49) “NÓS vivemos uma grande crise na saúde, todos sabemos disso. 

O atual prefeito se coloca como administrador moderno, mas dobrou 

o orçamento da saúde, e a saúde piorou. Temos hoje a pior saúde 

pública do Brasil, talvez não seja tão eficiente assim. Para as OSs, ele 

pagou 753 milhões, se somarmos todos os servidores, 491 milhões.” 

(M. F. - REDE TV 1° Turno/ 2012) 

 

Outra característica importante é o fato de o ato de fala Assertivo/Exclusivo representar 

mais da metade da soma de todos os outros atos de fala identificados. A descrição semântica 

da forma dêitica ‘nós’, no discurso político-eleitoral, indica a produção frequente de atos de 

fala assertivos, nos quais o falante (candidato) exclui deiticamente o(s) ouvinte(s) para incluir 

a si próprio e outros indivíduos que não necessariamente participam da cena comunicativa 

imediata, mas constituem parte fundamental da construção do significado. No caso dos dados 

analisados, o falante inclui, na maioria das vezes, seus companheiros de partido e/ou 

integrantes de governo (como ministros, secretários, assessores etc). O exemplo a seguir 

ilustra situações desse tipo. 

 

(50) “Porque sem crescimento, sem estabilidade econômica, com a 

volta da inflação, não tem como fazer a saúde, a educação, a 

segurança pública, a mobilidade ficarem melhor na vida dos 

brasileiros. E esse é o esforço que NÓS queremos fazer, parar de 

fulanizar as conquistas e tê-las como sendo de toda a sociedade 

brasileira.” (M. S. - SBT/FOLHA/UOL1° Turno /2014) 

 

O ato de fala Compromissivo/Exclusivo se apresenta em situações comunicativas nas 

quais se projeta, para momento posterior ao ‘aqui e agora’ da interação, uma ação que 

sustente a promessa do falante, garantindo a manutenção do marketing político de sua 

candidatura. Esse ato indica uma forte participação do falante representado por um agente 

volitivo que imprime suas preferências eletivas no processo de controle das ações futuras. 
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Esse fato corrobora a tese de que o uso da forma ‘nós’ configura um construal em que o 

falante está em proeminência na referência dêitica, sendo o foco da atenção compartilhada 

com seus interlocutores. Diante disso, cabe mencionar que a ocorrência de ato de fala 

compromissivo com a forma ‘nós’ está a serviço dos objetivos discursivos do falante que visa 

a destacar suas ações como político.  

No que diz respeito à análise semântico-pragmática das ocorrências com ‘a gente’, 

verifica-se que os usos Assertivo/Exclusivo e Assertivo/Genérico ganharam destaque, 

evidenciando a compatibilidade semântica dos contextos discursivos em que ‘nós’ e ‘a gente’ 

são conceptualizados. No entanto, o fato de essas formas apresentarem dissemelhanças nas 

forças compromissivas e diretivas motivadas por seus usos sinaliza a promoção de construals 

diferenciados. O que se percebe quanto à assertividade com ‘a gente’ é que ela ocorre nas 

situações em que o assunto debatido remete a uma autodefesa. São enunciados no quais o 

falante tenta rebater as críticas que recebe dos interlocutores (adversários políticos), 

justificando os fatos ocorridos e divulgando suas ações bem-sucedidas em prol de promover 

uma imagem positiva do seu papel como político. Neste sentido, o dêitico ‘a gente’ fornece 

cognitivamente um construal que neutraliza o foco no falante, e possibilita que os danos 

políticos à sua candidatura possam ser amenizados. Observemos a assertividade exclusiva 

(51) e genérica (52) nos exemplos abaixo.  

 

(51) “A capacidade de investimento do município, como eu disse aqui, 

hoje é a maior do Brasil proporcionalmente às despesas. Isso é que 

permite A GENTE estar fazendo a Transoeste, a Transcarioca, a 

Transolímpica. Isso permite A GENTE estar fazendo a revitalização 

da Zona Portuária. Isso que permite tanta obra que a gente vê pela 

cidade, os Bairro Maravilha, as Clínicas da Família, os hospitais e 

que permite a prefeitura a cada vez mais ter capacidade de cumprir 

com os seus desafios, né?” (E. P. – REDE TV 1° Turno/ 2012) 
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 (52) “Vossa Excelência também esteve dentro de um partido que 

praticou o Mensalão quando foi da votação da reeleição. Foi ali que 

começou o Mensalão. No entanto, Vossa Excelência também permaneceu 

nesse partido, e nunca vi fazer crítica à origem do Mensalão. A GENTE 

pode estar dentro de um partido e não compactuar com os erros que são 

cometidos.” (M. S. – REDE GLOBO 1° Turno/ 2014) 

 

No que diz respeito ao ato diretivo, percebe-se que sua realização destaca a ação que se 

espera do ouvinte. Não é, portanto, um agente volitivo (individualizado) que está em jogo na 

conceptualização, mas sim um agente epistêmico que conduz o ouvinte como corresponsável 

pela ação. Os exemplos (34) e (35), mencionados na seção 6.2, ilustram esse ato de fala com o 

uso das formas ‘nós’ e ‘a gente’, respectivamente. 

O uso do dêitico ‘nós’ com ato de fala diretivo evidencia atuações diferenciadas do 

falante nessa ação. Para isso, necessitamos resgatar o exemplo (34), única amostra encontrada 

nos dados (que se repete no exemplo (47)), para ilustrar esta explicação. No exemplo, 

observamos que a ação desempenhada pelo falante não é a mesma que ele direciona ao 

ouvinte. O falante (L. G.) faz um pedido aos interlocutores (eleitores) para que executem a 

ação de votar em sua legenda (“NÓS pedimos o seu voto.”). Apesar de a ação a ser 

desempenhada pelo ouvinte estar implícita no discurso, é possível compreender que se trata 

de efetuar o voto no candidato que faz a solicitação. Ou seja, trata-se de duas ações distintas e 

que são projetadas para momentos também diferentes, uma se efetiva na situação 

comunicativa imediata e a outra é destinada a momento posterior à interação. Isso evidência 

uma conceptualização individualizada do falante como figura na realização da primeira ação 

(pedir). 

Já o ato diretivo produzido no uso da expressão ‘a gente’ conta com uma só ação que é 

a mesma desempenhada tanto pelo falante quanto pelo ouvinte. Tem-se nesses contextos de 

uso o compartilhamento da ação entre os interlocutores (falante e ouvinte). Os exemplos (35), 
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(45) e (46) mostram que a ação solicitada está em proeminência na conceptualização, 

enquanto os indivíduos participantes da cena comunicativa permanecem subfocalizados.  

 

6.4. A dimensão discursiva: os dêiticos ‘nós’ e ‘a gente’ e os tipos textuais 

 

Com relação ao caráter argumentativo das construções gramaticais, Verhagen (2005) 

propõe que o valor constante de um termo linguístico é sua orientação argumentativa, e não 

apenas o seu valor informacional. Isto é, o significado de uma forma linguística é a sua 

contribuição para o valor argumentativo dos usos em que ocorre. Para o autor, uma 

comunicação é considerada bem sucedida quando o ouvinte não apenas focaliza o mesmo 

objeto que o falante, mas compreende as instruções dadas por ele para que se engaje em 

determinados processos de raciocínio.  

Neste contexto teórico, levando em conta a ocorrência predominante do ato de fala 

assertivo tanto no uso dêitico de ‘nós’ quanto no de ‘a gente’, propomos uma análise 

pormenorizada de suas características discursivas a fim de mapear os construals alternativos 

mobilizados em sua produção. 

Diante disso, enveredamos pela investigação das sequências textuais em que ocorrem as 

formas ‘nós ‘ e ‘a gente’ em atos de fala assertivos, uma vez que esse ato mostrou 

significativa frequência entre os dêiticos analisados. A fim de ilustrar as sequências textuais 

nas quais os atos de fala assertivos ocorreram, apresentamos amostras dos dados para cada um 

dos fenômenos dêiticos de primeira pessoa do plural. 

As sequências dissertativas, tendo os textos expositivos e argumentativos como 

subtipos, apresentaram-se como o contexto de uso mais recorrente dentre as tipologias 

analisadas. A seguir, exemplos de eventos expositivos de ‘nós’ e ‘a gente’. 
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(53) “Candidata [D. R.], NÓS sabemos da absoluta carência de 

infraestrutura no Brasil por todas as partes. Falta tudo: ferrovias, 

hidrovias, faltam portos. O seu governo optou por financiar a 

construção de um porto em Cuba, gastando R$ 2 bilhões do dinheiro 

brasileiro, do dinheiro do trabalhador brasileiro, enquanto nossos 

portos estão aí aguardando investimentos.” (A. N. – REDE GLOBO 

2° Turno/ 2014) 

 

Essa sequência textual apresenta marcas linguísticas que evidenciam uma exposição de 

fatos relacionados à infraestrutura do país. O tempo verbal está no presente (“sabemos”) e 

caracteriza uma abstração epistêmica do discurso do falante. A sequência expositiva se 

diferencia da descrição pelo seu caráter abstrato que negligencia as marca linguísticas que 

explicitam o falante. 

 

(54) “Renata, eu volto a sua pergunta, né. A GENTE escuta sempre 

as mesmas promessas, os mesmos compromissos. Lamentavelmente, 

estão no poder há doze anos e não fizeram aquilo que dizem que vão 

fazer.” (A. N. – REDE GLOBO 2° Turno/ 2014) 

 

No exemplo (54), o falante promove a exposição de uma situação de conhecimento dos 

interlocutores para explicar suas ideias em relação aos feitos de sua adversária política. O uso 

do verbo no presente (“escuta”) caracteriza uma ação habitual desempenhada tanto pelo 

falante quanto pelo(s) ouvinte(s). 

Os eventos argumentativos podem ser exemplificados pelas amostras abaixo. 

 

(55) “NÓS defendemos sim a autonomia do Banco Central, porque 

este governo, com atitude que tem tomado, com políticas erráticas, 

tem feito com que a autonomia de fato fosse completamente 

depreciada (...).” (M. S. – SBT/FOLHA/UOL 1° Turno/ 2014) 
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Essa estrutura textual apresenta marcas linguísticas que revelam a tomada de posição 

(“Nós defendemos sim”) sustentada pela sua explicação (“porque”) e consequente defesa 

argumentativa de uma ideia sobre o fato mencionado. O perfil exclusivo do dêitico ‘nós’ 

fortalece o caráter argumentativo da crítica construída no discurso, uma vez que a imagem de 

um falante no papel de candidato adversário do governo está em foco na cena comunicativa.  

 

(56) “Em primeiro lugar, a Receita Federal é testemunha de que pago 

todos os meus impostos com transparência. E uma coisa boa que 

poderia ter sido feita era fazer um comparativo entre outras 

lideranças políticas que - como eu - também fazem palestras e, de 

forma correta, honesta e legal, como é o caso do presidente Fernando 

Henrique, como é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Vamos fazer um comparativo entre as palestras que eu dei às 

empresas que me contrataram e as demais lideranças para que A 

GENTE não tenha dois pesos e duas medidas.” (M. S. – 

SBT/FOLHA/UOL 1° Turno/ 2014) 

 

O trecho acima caracteriza uma argumentação em torno da defesa de legalidade e 

honestidade nos procedimentos adotados e da proposta de se verificar os fatos relacionados a 

outras figuras públicas, objetivando a realização de uma avaliação mais equilibrada. O caráter 

argumentativo perpassa todo o contexto da interação, mas pode ser verificado em algumas 

construções sintáticas específicas como o segundo período em que se destaca a opinião do 

falante. Como, neste caso, há a necessidade de desconstruir uma crítica à imagem do falante, 

o construal motivado pela forma dêitica ‘a gente’ sustenta a argumentação, uma vez que o 

foco de atenção recai na ação solicitada. 

Nas situações comunicativas em que o evento narrativo foi predominante, destacamos 

os seguintes exemplos de ‘nós’ e ‘a gente’. 
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(57) “Diante de uma grave crise, candidato, NÓS mantivemos 

emprego, NÓS mantivemos salário, e NÓS continuamos investindo. 

No passado, o que acontecia? O desemprego era extremamente grave, 

as pessoas que buscavam emprego davam voltas no quarteirão como 

se diz em Minas Gerais, era isso.” (D. R. – REDE BANDEIRANTES 

2° Turno/ 2014) 

 

No exemplo acima, os usos de ‘nós’ ocorrem em um trecho narrativo, em que as marcas 

linguísticas indicam um acontecimento do mundo real vivenciado num tempo anterior ao 

momento da fala, além de apresentarem uma sequência de verbos no passado para tratar de 

ações que se sucederam (“mantivemos”) e continuaram se desenvolvendo (“continuamos 

investindo”).  

 

(58) “O IDEB, ele é o resultado da nota da prova mais um fluxo. O 

fluxo é a aprovação. Por isso é que eles fizeram a aprovação 

automática em 2007. Quando eles dizem que A GENTE voltou ao 

mesmo número, não é verdade, voltamos sem aprovação automática. 

A GENTE pegou um sistema de ensino que a criança ia para a sala 

de aula; se ela estudasse, se ela aprendesse, ela passava de ano. Se 

ela não estudasse, se ela não aprendesse, passava de ano também.” 

(E. P. – REDE TV 1° Turno/ 2012) 

 

Ainda que o exemplo (58) apresente uma sequência expositiva inicial, a estrutura 

principal do texto configura marcas linguísticas que apontam uma ação desempenhada pelo 

falante no passado (“voltou”, “pegou”), ou seja, o verbo sinaliza uma ação ocorrida no 

mundo real e vivenciada pelo falante, o que caracteriza uma sequência narrativa.  

Quanto a eventos descritivos, houve apenas uma ocorrência de assertividade no uso da 

forma de primeira pessoa do plural, particularmente com o dêitico ‘nós’. Vejamos o exemplo: 
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(59) “O número de estabelecimentos de saúde é inédito e aberrante, a 

hipertrofia é evidente. Recursos dobraram, e NÓS estamos bem-

servidos. Como o senhor explica, porque tem que haver uma 

explicação, essa situação que hoje é tão mal servida?” (A. C. – 

REDE TV 1° Turno/ 2012)  

 

Na sequência descritiva acima, percebemos marcas linguísticas que evidenciam a 

caracterização de uma condição a partir de um verbo de estado (“estamos”) seguido de 

adjetivação (“bem-servidos”). Ambas as construções linguísticas estão associadas às 

entidades dêiticas referidas pela forma linguística ‘nós’ nesse contexto de uso. 

Tendo caracterizado os traços linguísticos e contextuais adotados na análise e 

classificação das sequências tipológicas em que ‘nós’ e ‘a gente’ foram produzidos com atos 

de fala assertivos, apresentamos os gráficos com o resultado das ocorrências encontradas para 

cada tipo. Abaixo, segue a distribuição das sequências textuais assertivas com as formas ‘nós’ 

e ‘a gente’: 

 

 

Gráfico 9 - Dêiticos ‘nós’ em sequências textuais assertivas. 
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Gráfico 10 - Dêiticos ‘a gente’ em sequências textuais assertivas. 

 

Os gráficos acima sugerem algumas diferenças importantes em relação à distribuição 

dos usos assertivos dos dêiticos de primeira pessoa de acordo com o tipo textual: mesmo uma 
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Em particular, a assertividade no uso do dêitico ‘nós’ mostrou uma leve variação dentre 

as sequências textuais verificadas, tendo os contextos argumentativos e narrativos apresentado 

mais ocorrências dos casos com 39,3% e 32,6%, respectivamente. Em seguida, verifica-se que 

o uso do dêitico ‘nós’ também se destacou em sequências dissertativas, nos quais se reúnem 

construções textuais expositivas. As características linguísticas e contextuais dos eventos 

narrativos apontam fatos vivenciados ou presenciados pelo falante e, por isso, estabelecem um 

alinhamento com a ideia de conceptualização da estrutura linguística ‘nós’ como um recurso 

que individualiza o falante e demais participantes, materializando a representação concreta de 

sua imagem. Em contrapartida, os propósitos discursivos e pragmáticos do gênero debate 
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político-eleitoral evidenciam características compatíveis com a ocorrência majoritária (mais 

de 60%) das sequências expositivas e argumentativas nas falas dos candidatos em interação.  

Com relação ao uso da expressão ‘a gente’ em contextos tipológicos com o ato de fala 

assertivo, o gráfico acima nos apresenta uma diferença importante em relação à forma ‘nós’, 

uma vez que os eventos narrativos se mostraram pouco recorrentes com o dêitico ‘a gente’. 

Observamos que, neste caso, as sequências abstratas com características dissertativas foram 

bastante utilizadas, representando mais de 80% dos casos. Partindo do pressuposto de que o 

dêitico ‘a gente’ mobiliza a conceptualização coletiva dos participantes da cena comunicativa, 

a análise da tipologia textual revelou que esses contextos de uso produzem eventos 

comunicativos nos quais o falante promove ora uma exposição explicativa dos 

acontecimentos, comportamentos ou procedimentos em foco na interação, ora manifesta sua 

opinião com o foco na persuasão de seus interlocutores. A abstração, característica principal 

desses eventos dissertativos, e o seu caráter argumentativo contribuem para a 

conceptualização da ação engendrada pelo falante a fim de promover uma alteração naquilo 

que o cerca, sendo o foco de atenção estrategicamente deslocado para além de sua imagem. 

Essas características se mostraram alinhadas ao construal da forma dêitica ‘a gente’. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho contrastou a estrutura conceptual das formas dêiticas ‘nós’ e ‘a gente’, a 

partir do referencial teórico da Linguística Cognitiva e, em especial, da Gramática Cognitiva, 

tomando como ponto de partida a noção de construal (LANGACKER, 2006, 2008). A 

investigação foi desenvolvida com base em dados de fala espontânea, retirados debates 

político-eleitorais televisionados, ocorridos nos anos de 2012 e 2014.  

Buscando um tratamento detalhado dos dados, a análise conjugou as perspectivas 

qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa demonstrou que as formas dêiticas ‘nós’ e ‘a 

gente’ codificam, prototipicamente, falante e ouvinte(s), uma vez que apresentam a mesma 

base conceptual relacionada à indicação dos participantes na situação comunicativa. No 

entanto, o processo de conceptualização ou construal motivado por cada uma das formas 

dêiticas revela operações cognitivas diferenciadas. Isto é, ‘nós’ e ‘a gente’ promovem 

perfilamentos distintos de aspectos colocados em proeminência na base conceptual. Assim, no 

caso da forma ‘nós’, o processo de conceptualização promove o perfilamento de todos 

participantes, colocando em proeminência, individualmente, cada uma das entidades dêiticas 

relacionadas no evento de fala. Diferentemente, o construal promovido pela expressão ‘a 

gente’ focaliza o grupo referenciado pelo dêitico como um todo indivisível, apesar de evocar 

implicitamente todas as entidades envolvidas. 

Em seguida, com o objetivo de testar a previsão estabelecida na análise qualitativa,  

propôs-se uma análise quantitativa pautada na avaliação de parâmetros semânticos (tipologia 

dêitica), pragmáticos (tipo de ato de fala) e discursivos (tipo textual). A escolha desses 

parâmetros teve por objetivo investigar as relações entre o construal associado a cada uma das 

formas e as situações reais de uso em que ocorrem.  Para uma interpretação mais acurada dos 

resultados, a análise quantitativa recorreu à conjunção de dois métodos estatísticos: o 

descritivo - para avaliar a frequência das ocorrências dos dêiticos em função de diferentes 
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variáveis - e o inferencial - a partir da técnica do qui-quadrado de homogeneidade que 

possibilitou avaliar a influência de cada variável na escolha de ‘nós’ e ‘a gente’. No tocante às 

diferenças observadas, confirmou-se que as formas ‘nós’ e ‘a gente’ apresentaram 

comportamento distinto no que diz respeito às variáveis tipo semântico, tipo de ato de fala e 

tipo textual. 

Com relação à tipologia dêitica, as estruturas ‘nós’ e ‘a gente’ apresentaram diferenças, 

demonstrando uma distribuição dos usos compatível com os objetivos comunicativos 

sinalizados por cada um dos dêiticos em análise.  Verificou-se que, no uso de ‘nós’, a 

ocorrência de referência exclusiva supera os variados casos de inclusão (inclusivo, genérico e 

pseudoinclusivo), evidenciando um construal no qual a identificação individual dos 

participantes de uma cena comunicativa é mais precisa. Por outro lado, com a expressão ‘a 

gente’, essa situação se apresentou de maneira equilibrada, tendo o caráter inclusivo 

ocorrência significativa, uma vez que essa forma promove uma conceptualização unificada 

dos participantes num todo significativo. A técnica do qui-quadrado de homogeneidade 

revelou a existência de diferenças na distribuição da variável tipo semântico, em especial no 

que se refere ao critério de exclusão/inclusão da indicação dêitica. Assim, no geral, em ambos 

os dêiticos, a maior frequência do uso exclusivo evidencia a necessidade de se anunciar 

propostas e realizações políticas como ações do falante (candidato) juntamente com sua 

equipe de trabalho. O uso genérico sinaliza para o fato de que essas propostas e realizações 

são apresentadas como relevantes para toda uma coletividade que o falante (candidato) 

representa ou pretende representar. E, por fim, os usos inclusivo e pseudoinclusivo que, por 

estarem ancorados no evento de fala propriamente dito, apresentaram uma ocorrência menor 

na situação comunicativa em questão.  

Quanto à realização de atos de fala, é importante destacar que os atos compromissivos 

ocorreram exclusivamente codificados pelo dêitico ‘nós’. Em contrapartida, nos contextos em 
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que foram produzidos atos de fala diretivos, destacou-se o uso de ‘a gente’ em detrimento de 

‘nós’.  No que se refere à assertividade, verificou-se que ambos os dêiticos apresentaram um 

paralelismo na produção desse ato de fala.  Assim, tanto a forma ‘nós’ quanto a expressão ‘a 

gente’ demonstraram preferência, em primeiro lugar, pela descrição semântico-pragmática 

assertiva/exclusiva e, em segundo lugar, a assertiva/genérica. Como ficou comprovado pela 

técnica do qui-quadrado de homogeneidade, tanto a variável ato de fala quanto a variável 

compósita ato de fala + tipo semântico afetaram significativamente a escolha por ‘nós’ e ‘a 

gente’.  Portanto, ainda que as ocorrências do ato de fala assertivo (exclusivo ou genérico) 

tenham se mantido equilibradas na escolha por uma das formas dêiticas de primeira pessoa do 

plural, a realização de atos compromissivos e diretivos se mostrou fortemente associada aos 

usos de ‘nós’ e ‘a gente’, respectivamente.  

A análise do tipo textual, em atos de fala assertivos, evidenciou contextos discursivos 

diferentes para o uso de ‘nós’ e ‘a gente’, principalmente aqueles relacionados às sequenciais 

textuais mais concretas como a narração e a descrição. Nessas, o predomínio do uso de ‘nós’ é 

compatível com a conceptualização individualizada do falante proposta para o construal desse 

dêitico. A forma ‘a gente’ destacou-se pela presença majoritária em contextos discursivos 

abstratos como nas sequências expositivas e argumentativas, confirmando o construal no qual 

o foco está no grupo. Essas características foram confirmadas pela técnica do qui-quadrado de 

homogeneidade que indicou uma diferença significativa na distribuição da variável tipo 

textual na escolha por um dos dêiticos de primeira pessoa do plural. 

Tendo em vista que o uso da linguagem evidencia a experiência física e social do 

falante na construção do significado e diante dos resultados desta tese, cabe destacar que  as 

categorias dêiticas aqui investigadas exibem interações importantes entre motivação 

conceptual (mais especificamente, operações de construal) e parâmetros contextuais que 

ensejam usos linguísticos diversificados. 
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ANEXO 

 

ATOS DE FALA ASSERTIVO E TIPOS TEXTUAIS 

 

USO DO DÊITICO ‘NÓS’ – INCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1 - E. P.: Acho que é leviandade, um misto de leviandade com desespero, NÓS estamos 

aqui para debater a cidade, não este tipo de acusação pessoal. O senhor [M. F.] sempre 

invoca o seu relatório da CPI das milícias para dizer que eu tinha que saber que pessoas 

que recebi na sala do prefeito. Eu recebo muita gente na sala do Prefeito, não peço a 

certidão de antecedentes criminais pras pessoas que eu recebo, nem eu, nem o seu partido 

pelo jeito. 

E 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

2 - A. C.: NÓS falamos aqui de resíduos sólidos, mas é muito importante falar de 

saneamento. A cidade do Rio de Janeiro vive uma situação extremamente grave, é 

aberrante. 

N 

PRESIDÊNCIA - SBT Tipo 

Textual 

3 - A. N.: Caro candidato [E. J.], NÓS ouvimos, no último debate, estávamos todos 

lá, a candidata oficial dizendo que não via problema com a inflação até porque ela 

estava nos mesmos índices, nos mesmos patamares dos últimos nove anos. De lá 

para cá, na última sexta-feira, nós brasileiros tivemos uma péssima notícia, o Brasil 

está em recessão técnica. 

N 

4 - A. N.: Eu concordo em parte com o candidato, mas é preciso que NÓS aqui 

agora possamos traduzir ao telespectador, à telespectadora, o que significa o Brasil 

A 



170 
 

crescer negativamente, menos 0.6% no segundo trimestre. 

5 - L. F.: O governo brasileiro não está tendo a capacidade de cobrar mais de 400 

bilhões, na rua, de sonegadores, inclusive NÓS temos aqui uma candidata que anda 

muito com alguns desses sonegadores, fiscais (...). 

E 

PRESIDÊNCIA - BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

6 - D. R.: Candidato [A. N.], leviano, neste caso último que NÓS estávamos 

discutindo [denúncias de nepotismo], foi o senhor. 

N 

7 - D. R.: Além disso eu queria dizer que é muito importante esclarecer para o 

telespectador, para a pessoa que até agora está nos assistindo, dona de casa, que de 

fato NÓS estamos discutindo muito Minas Gerais, porque o senhor [A. N.] teve a 

sua vida política lá em Minas Gerais. Eu de fato saí de Minas Gerais, mas eu não 

saí a passeio, viu, senador [A. N.]. 

E 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T Tipo 

Textual 

8 - E. J.: Em relação ao Pré-Sal, NÓS temos uma divergência. Acho que esses royalties 

vão entrar por uma porta e sair pela janela, com prejuízo para a saúde dos brasileiros e 

do Brasil. Para isso significar mais petróleo, tem que vender mais petróleo. 

E 

9 - E. J.: Bom, então, NÓS vamos nos encontrar na justiça, quando o Ministério Público 

abrir o processo e o senhor [L. F.] for chamado, e nós formos também como 

testemunhas. 

E 

10 - L. F.: Candidata Luciana Genro, no último debate, na Record, a senhora mandou 

seu ex-marido me procurar em ‘pleno plenário’, me pedindo por favor que não fizesse a 

pergunta última, porque a senhora queria perguntar a Marina. Está aqui uma denúncia: a 

senhora não tem palavra. A senhora disse sabe o quê? “Eu vou perguntar a ela questões 

econômicas tão importantes para o Brasil também, tanto que você defende”. Você veio 

para algo que não tinha respeito, que NÓS tínhamos apalavrado. Me diga se Vossa 

N 
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Excelência será uma presidente sem palavra também. 

11 - L. F.: Pastor Everaldo, NÓS comungamos o mesmo propósito para a família 

brasileira, para a seriedade nos investimentos no campo social e também na saúde e, 

especialmente, mobilidade urbana, mas a minha pergunta será no campo da segurança. 

E 

12 - N.: O PSDB, candidata [D. R.], seja justa, seja generosa, o partido que, quando 

assumiu a presidência da República, pegou a inflação a 916% ao ano. Eu vou dizer para 

os telespectadores novamente: 916% ao ano. Levamos a 7%. Teve um pico de 12% a 

partir da eleição do presidente Lula e da imprevisibilidade do que significaria o seu 

governo. (...) Agora, NÓS temos diferenças muito grandes, candidata. Eu nomeei o meu 

futuro Ministro da Fazenda, e a senhora conseguiu, no máximo, nomear o ex-futuro 

Ministro da Fazenda. 

E 

13 - A. N.: A participação das termoelétricas na nossa matriz saltou, nos últimos 5 anos, 

de 22 para 30%, porque o seu governo não teve a capacidade da previsibilidade. É o que 

falta ao seu governo, é o governo do improviso, é o governo das respostas que vêm 

apenas depois que o problema já existe. Por isso, nós precisamos restabelecer o 

planejamento no país, e é para isso que eu me preparei, e é isso que NÓS vamos 

discutir, espero, no segundo turno. 

E 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T Tipo 

Textual 

14 - A. N.: Mas NÓS estamos aqui falando para milhões e milhões de brasileiros. A 

senhora [D. R.] acaba de dizer que o governo do presidente Fernando Henrique 

deixou a inflação maior do que recebeu. Em 94, candidata, a inflação era de 916% 

ao ano. O plano real que o seu governo, que o seu partido votou contra, permitiu 

que ela chegasse a 7,5% e depois com a eleição do presidente Lula a 12,5%.  

E 

15 - A. N.: Mas vamos voltar ao presente, porque as pessoas que nos escutam hoje, 

que nos assistem no Brasil inteiro querem que NÓS falemos de futuro. Quem tem 

responsabilidade e compromisso com o controle da inflação, com a gestão 

profissional dos bancos públicos somos nós. 

E 

USO DO DÊITICO ‘NÓS’ – GENÉRICO 
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PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1 - M. F.: NÓS temos uma grande quantidade de imóveis vazios e, ao mesmo 

tempo, a gente tem um déficit habitacional muito grande. O estatuto da cidade, que 

eu acho que o deputado conhece, já prevê a possibilidade do IPTU progressivo para 

desestimular o imóvel vazio, que todos da cidade ganham com isso, porque, afinal 

de contas, um imóvel vazio gera mais especulação, gera o aumento dos preços (...). 

E 

2 - M. F.: A gente está propondo o desenvolvimento dos comércios de bairro, que é 

gerador de emprego, que é fundamental e que hoje está com uma série de 

dificuldades, porque a prefeitura investe pouco em estacionamento, investe pouco 

no que diz respeito à iluminação. Então, NÓS temos muitos comerciantes de bairro 

que poderiam gerar mais emprego, gerando menos. 

E 

3 - A. C.: NÓS vimos que, em Brasília, esse problema foi bastante grave. O Lula 

fez uma coalizão muito grande, que deu muitos problemas. A Dilma tentou corrigir, 

diminuiu Ministérios, dispensou ministros, e eu fico pensando se a falta de 

planejamento que existe no Rio de Janeiro não vem por conta dessa dificuldade que 

até você [E. P.] exerceu com competência, mas dificuldade de controlar tantas 

secretarias  

N 

4 - A. C.: Eu sempre estive convencida de que há problemas de segurança, de 

drogas no Rio de Janeiro que dependem fundamentalmente do Governo Federal, e 

nunca NÓS tivemos a coragem de cobrar nada do governo federal.  

N 

5 - M. F.: NÓS vivemos uma grande crise na saúde, todos sabemos disso. O atual 

prefeito se coloca como administrador moderno, mas dobrou o orçamento da saúde, 

e a saúde piorou. Temos hoje a pior saúde pública do Brasil, talvez não seja tão 

eficiente assim.  

E 

6 - M. F.: Deputado Otávio Leite, importante dizer que só, com dispensa de 

licitação na saúde, NÓS tivemos 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse é o 

significado da implementação das OSs. E que bom saber que um candidato do 

PSDB hoje não quer as OSs, é um grande avanço, porque tem uma relação estreita 

N 
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com esse modelo de privatização da saúde, mas eu acho ótimo, porque não deu 

certo no Rio de Janeiro, temos que ter um plano de cargos e salários, valorização do 

servidor. 

7 - E. P.: A cidade hoje paga metade do que pagava percentualmente da sua dívida e 

investe quase 4 vezes mais do que investia. O que a senhora [A. C.] pretende fazer 

para manter essa capacidade de investimento do município e essa boa situação fiscal 

em que vive a prefeitura do Rio hoje, com os desafios que NÓS temos pela frente? 

A 

8, 9 - A. C.: Eu gostaria de pedir a sua atenção enquanto, talvez, ainda antes do fim 

do seu mandato, que nós possamos votar a lei que protege a Informática e reduz o 

ISS para informática. Se NÓS conseguíssemos fazer do Rio de Janeiro um grande 

centro propulsor dessa economia, NÓS teríamos realmente muito a ganhar, porque a 

minha visão é que o Brasil está bombando, crescendo, a economia da Informática 

está crescendo, a Dilma Rousseff prometeu fazer investimentos muito grandes 

nisso, São Paulo é líder nessa situação (...). 

A, A 

10 - E. P.: Eu quero dizer isso, eu repito isso insistentemente, porque o Rio 

avançou. Eu acho que todos NÓS cariocas reconhecemos isso, mas que falta muita 

coisa para fazer, falta muito para avançar.  

A 

11 - A. C.: Bem, eu acho que vale a pena criar uma Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Inovação, Empreendedorismo no Rio de Janeiro. Primeiro porque NÓS 

não temos tradição de empreendedorismo, somos terrivelmente estatizantes, somos 

terrivelmente tímidos nos investimentos e na capacidade de atrair empresa (...). 

E 

12 - A. C.: O número de estabelecimentos de Saúde é inédito e aberrante, a 

hipertrofia é evidente. Recursos dobraram, e NÓS estamos bem-servidos. Como o 

senhor explica, porque tem que haver uma explicação, essa situação que hoje é tão 

mal servida? 

D 

13 - O. L.: Bom, NÓS estamos observando nessa eleição que muitas vezes se 

invoca que a aliança do governo federal, estadual e municipal juntos permitiram ao 

Rio de Janeiro formidáveis avanços, não na Saúde, não na Saúde. A Saúde tem 

como modelo o SUS, que permite, na ponta, ao prefeito do município ser o gestor 

pleno.  

E 
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14 - A. C.: Concordo, deputado, que realmente o problema federal é muito grave, e 

NÓS sabemos que o SUS hoje e os recursos federais diminuíram acentuadamente. 

Era 60% da Saúde no Brasil, hoje é 40%, e quem está pagando esta conta é o 

município.  

E 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

15,16 - R. M.: NÓS temos certeza que, para acabar com a milícia no Rio de Janeiro, 

NÓS precisamos de uma ação concreta do governo. Não apenas na Zona Sul, mas 

precisamos que o governo, de fato, cuide do dia a dia das pessoas na Zona Norte e 

na Zona Oeste (...). 

A, A 

17 - A. C.: (...) eu gostaria, prefeito, de ter parcerias como essas em outras áreas 

como, por exemplo, com a Comlurb, que é uma empresa extremamente resistente à 

coleta seletiva e à reciclagem. Nesse caso, as parcerias falharam, porque elas não 

conseguem avançar exatamente pela resistência da empresa, que é uma empresa que 

tem uma filosofia velha, ultrapassada e que acha que a sua obrigação é limpeza 

pública e não reduzir a quantidade de lixo e obedecer às metas do Lixo Zero, que é 

realmente o espírito da lei de gestão integrada dos resíduos sólidos, que eu também 

aprovei, antes mesmo da aprovação da lei federal, e que, até hoje, NÓS não 

conseguimos aplicar como deveríamos. 

N 

18 - A. C.: A cidade do Rio de Janeiro vive uma situação extremamente grave, é 

aberrante. NÓS temos praticamente esgoto a céu aberto no centro da cidade. Por 

toda parte, eles pululam a olhos vistos.  

E 

19 - A. C.: Bem, na nossa cidade, NÓS adquirimos o péssimo hábito de fazer 

estações de tratamento de esgoto sem ter a coleta do esgoto realizado. Tudo isso é 

um desastre que levou a um falso programa de despoluição da Bahia de Guanabara 

e que não despoluiu a bahia. Ao contrário, a bahia está cada vez pior. 

N 

20 - A. C.: E eu acredito que NÓS temos que pensar melhor se devemos continuar 

com essa política de submissão da cidade do Rio de Janeiro a uma empresa pública 

do Estado que não consegue cumprir as suas funções de tratar o seu esgoto e de 

A 
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fazer a coleta necessária. Essa omissão da CEDAE tem a ver com a sua falta de 

recursos.  

21 - M. F.: Olha, Rodrigo, esse é um número impressionante. NÓS sabemos que o 

mundo hoje se movimenta muito pelo marketing, mas não é o que a gente espera da 

vida política. O que a gente espera da vida política é um bom debate que, aliás, a 

gente está fazendo aqui.  

E 

22 - E. P.: NÓS vamos viver, nos próximos 4 anos, um conjunto de oportunidades 

grandes, quer dizer, o Rio vai estar muito exposto, não só para todo o país, mas 

como também para todo o mundo. Portanto, essa diversidade cultural, que tem a ver 

com a economia criativa, que é uma das vocações naturais da nossa cidade, deve ser 

implementada. 

E 

23 - A. C.: Bem, a primeira questão é que realmente a recuperação da área portuária 

foi uma grande vitória do Rio de Janeiro. Eu digo porque NÓS passamos 440 anos 

tentando fazer uma coisa que Buenos Aires fez em pouquíssimos anos, e que até a 

cidade de Belém do Pará conseguiu fazer sem o menor esforço. 

N 

24 - A. C.: E NÓS, por conta das nossas dependências do governo federal, a área 

portuária é uma área praticamente de domínio federal, não conseguíamos negociar a 

libertação daquele espaço e, desde os anos 70, que a associação comercial tentou 

inutilmente alguma solução que pudesse recuperar o Centro da cidade e dar àquele 

pedaço do Centro da cidade a sua vitalidade.  

N 

25 - A. C.: A sua pergunta tem a ver exatamente com  isso, com a ideia de que 

planejamento exige debate e certamente que a questão relativa ao problema da 

demolição é uma discussão que tem que ser feita, que tem que ser revisada para que 

NÓS possamos estar mais convencidos da propriedade desse assunto.  

A 

26, 27 - A. C.: Eu pedi ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo da cidade do Rio 

de Janeiro que se pronunciasse sobre esse problema. Eu acho que NÓS precisamos 

ouvir os especialistas, os engenheiros para encontrar, talvez, uma solução adequada; 

mas, de todos os problemas, o que mais me incomoda é o fato de que, com todas as 

mudanças que poderão ocorrer, sejam elas quais forem, NÓS continuaremos 

andando de automóvel, fazendo a conexão no Centro da cidade de automóvel.  

A, E 



176 
 

28 - A. C.: No Rio de Janeiro, NÓS não temos a cultura da valorização da 

economia, porque fomos uma cidade capital, vivemos, durante mais de um século 

dependentes do estado, e agora precisamos tomar outro rumo.  

E 

29 - R. M.: Tenho certeza que essas duas propostas da prevenção e do cuidado ao 

dependente químico serão muito importante para NÓS sairmos desse lamentável 

terror que é o abandono dos jovens cariocas. 

A 

30 - A. C.: De fato, a prevenção é um princípio que o Partido Verde e os 

ambientalistas defendem muito e é muito importante. Mas NÓS temos que pensar 

também que os jovens, eles precisam de empregos, e de melhores empregos.  

A 

31, 32 - A. C.: Nós precisamos trazer empresas para o Rio de Janeiro e precisamos 

melhorar a qualidade da educação, porque só educação pode garantir aos nossos 

filhos estes empregos, mas a questão fundamental é a seguinte: que economia NÓS 

queremos no Rio de Janeiro? A economia do petróleo? A economia da CSA, que é 

uma siderurgia altamente poluente e que dá tão poucos empregos? Ou NÓS 

queremos um outro tipo de economia? Uma economia limpa? Uma economia da 

indústrias criativas? E uma economia da informática?  

A, A 

33 - R. M.: Olha, Aspásia, você tem toda razão. O setor da tecnologia da 

informação é fundamental, NÓS precisamos aprovar o projeto que está na Câmara 

dos Vereadores, reduzindo o ISS para poder gerar empregos. 

A 

34, 35 - R. M.: E depois, um outro grande desafio com relação à juventude, NÓS 

precisamos trazer esses milhares de jovens, quase 30% da rede que deveria estar 

estudando, e não está estudando, está nas ruas, infelizmente, entregue ao crack. Esse 

é um desafio, é responsabilidade do estado, mas NÓS vivemos na cidade onde esses 

cariocas estão sendo abandonados pelo PMDB do estado do Rio de Janeiro. 

A, A 

PRESIDÊNCIA - SBT Tipo 

Textual 

36 - D. R.: Eu considero que, quando se assume um cargo público, a transparência é 

uma necessidade. Aliás, NÓS todos somos obrigados a divulgar o nosso Imposto de 

E 
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Renda, com todos os detalhes sem nenhum problema oculto ou qualquer outra 

restrição. Eu acho que isso é uma exigência nova na política brasileira, e é muito 

importante. 

37 - D. R.: Aliás, eu acho que a questão da governabilidade, ela implica em 

transparência. Se NÓS formos transparentes, todo o processo de negociação, que é 

essencial numa democracia, ele não se torna problemático. 

A 

38 - D. R.: Fernando [jornalista Fernando Canzian], eu considero que a queda na 

atividade econômica que NÓS estamos vivenciando é momentânea. Menos dias 

úteis e prolongamento da crise econômica têm um grande impacto.  

E 

39 - D. R.: Mas o Pré-Sal está aí e deve ser explorado para que nós possamos ter 

uma educação, uma saúde, de muito mais qualidade da creche, mais educação em 

tempo integral, e isso só o Pré-Sal, em termos de riqueza, pode dar ao Brasil. É mais 

de um trilhão que NÓS não podemos abrir mão. 

A 

40 - M. S.: Em primeiro lugar, não são promessas, são compromissos. E esses 

compromissos serão assumidos a partir dos esforços que iremos fazer, em primeiro 

lugar, para que o nosso país volte a ter eficiência no gasto público. Hoje NÓS temos 

um desperdício muito grande dos recursos públicos, inclusive em projetos que estão 

desencontrados. 

E 

41 - M. S.: NÓS temos uma triste realidade em que metade dos nossos municípios 

não têm saneamento básico, e as crianças, até 14 anos, vivem em casas que não têm 

o tratamento de esgoto, com prejuízo inclusive para sua taxa de aprendizagem em 

relação às doenças. 

E 

42, 43, 44 - M. S.: Ela se elegeu dizendo que ia controlar a inflação, que ia manter o 

país em crescimento e que ia fazer com que os juros baixassem. Hoje NÓS temos 

inflação alta, NÓS temos baixo crescimento, e NÓS temos uma situação de juros 

altos, e a população paga um preço muito alto pela péssima qualidade dos serviços 

que estão prestados. É só ver as manifestações que aconteceram em junho. 

E, E, E 

45 - M. S.: No entanto, NÓS não podemos ter uma visão de ficar apenas onde a 

bola está. É preciso ir para onde a bola vai estar. E, na verdade, o mundo inteiro está 

A 
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numa corrida na busca de novas fontes de energia, que o Brasil é campeão, tem um 

grande potencial de geração de biomassa, de energia eólica, solar, inclusive 

negligenciadas durante o seu governo [D. R.]. 

46 - M. S.: Hoje NÓS estamos vivendo em uma situação em que de cada cinco 

famílias, três estão endividadas. O que deu errado no seu governo [D. R.]? 

E 

47 - E. J.: No outro debate, eu trouxe temas para o Brasil muito importantes 

relativos à saúde e à violência. Quero trazer uma outra questão dessa área que 

considero essencial que é a situação dos presídios. É um quadro dantesco, parece 

que estamos no campo de concentração nazista ou das ditaduras socialistas do 

século passado. Presidenta, como é que doze anos de governo do PT NÓS colhemos 

algo tão terrível como essa barbárie? 

A 

48 - E. J.: NÓS perdemos a Copa, mas essa Copa de campeão mundial de juros que 

os bancos nos cobram ... se eu vou comprar bicicleta eu pago duas, porque eles 

estão confortavelmente sustentados pela Selic. 

N 

49 - L. G.: O meu papel é defender os interesses do povo. E o que NÓS temos, no 

Brasil hoje, é uma política econômica de submissão aos interesses do capital, os 

bancos são os únicos que têm lucrado numa economia em que o povo está 

endividado. 

E 

50 - L. G.: (...) NÓS estamos hoje com uma situação em que os ativos dos 50 

maiores bancos são 74% maiores do que os ativos das 500 empresas. 

E 

51 - A. N.: Cara candidata [L. G.], eu agradeço a pergunta, mas repito o que disse 

no último debate: não sou o presidente Fernando Henrique, lamentavelmente. 

Agora, é importante, candidata, que NÓS reconheçamos o caminho que 

percorremos para chegar até aqui. 

A 

52 - A. N.: O governo do presidente Fernando Henrique pode não ter acertado em 

tudo, e certamente não acertou, mas ele foi crucial, foi o último grande governo 

reformulador que NÓS tivemos nas últimas décadas no Brasil. 

N 

53 - A. N.: Todas as denúncias devem ser investigadas. Todos NÓS, homens A 
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públicos e mulheres, devemos estar aqui à disposição para prestarmos quaisquer 

tipos de esclarecimentos, e cabe à justiça condenar ou absolver aqueles que foram 

processados. 

54 - A. N.: Com relação a essa questão, NÓS tivemos extraordinário avanço ... a lei 

Maria da Penha, me orgulho muito de tê-la apoiado. 

N 

55 - A. N.: (...) todos NÓS sabemos que, ao redor do mundo, é sim responsabilidade 

da união, dos governos, fazerem, até em parcerias com os município, até com os 

estados, os projetos de investimento em mobilidade. 

E 

56 - A. N.: NÓS temos que fazer um planejamento da questão da mobilidade, lato 

senso, meu caro candidato [L. F.]. 

A 

57 - A. N.: Candidato [E. J.], NÓS assistimos a uma experiência recente de que, 

com voluntarismo, você não reduz a política de juros, mas, com objetivos claros, 

isso pode acontecer. 

N 

58 - P. E.: Candidata [M. S.], NÓS sabemos que o pacto federativo está distorcido. 

Há 25 anos atrás os municípios participavam com 22% da renda nacional do bolo 

nacional, e agora com apenas 12%. 

E 

59 - P. E.: (...) hoje NÓS temos um problema com a maioridade penal. Jovens aí 

delinquentes, assassinos, estupradores, e você que está em casa não tem condições 

de se locomover (...). 

E 

60 - P. E.: A família, ela tem sido atacada, e o problema do saneamento básico, 

candidata [M. S.], ele é um assunto que é competência do município, e NÓS 

precisamos destinar mais recursos para os municípios. 

A 

61 - P. E.: Quero perguntar ao candidato Levy Fidelix. Levi, nesses últimos anos, 

NÓS vimos um câncer na sociedade brasileira que é a corrupção, todo dia temos 

notícias nos jornais de corrupção. (...) O que você tem a me dizer sobre esse câncer 

que está tirando todo o dinheiro do trabalhador brasileiro? 

N 

62 - P. E.: Lamentavelmente, NÓS ouvimos uma frase: Nunca se prendeu tanto 

nesse país. Na realidade, nunca se prendeu tanto, porque nunca houve tanta 

N 
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corrupção como tem acontecido nesses últimos anos. 

63 - L. F.: O nosso país, se não tiver a Segurança Pública focada, primeiro, no maior 

investimento para que NÓS possamos dar ao aparato policial condições mínimas de 

atuar, é inviável.  

A 

64 - L. F.: E eu creio que, acima de tudo, temos que resolver essa questão 

[Segurança Pública] pondo mais dinheiro, melhorando as penitenciárias e, acima de 

tudo, Everaldo, NÓS temos que combater o narcotráfico. 

A 

65 - L. F.: Finalmente chegou à ordem do dia a questão econômica. (...) Como é que 

você vai resolver, Luciana? Afora isso, NÓS temos outras coisas que saem pelo 

ladrão, por exemplo, a previdência social. 

E 

66 - L. F.: NÓS sabemos, muito bem, que o povo é vítima, porque, para começar 

dando para os bancos como estão dando hoje, bilhões e bilhões, claro que não vai 

sobrar dinheiro para educação, para saúde, para mobilidade urbana. 

E 

PRESIDÊNCIA - BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

67 - D. R.: Candidato [A. N.], eu acredito que o senhor tem uma memória curta. O 

meu governo garantiu, neste período que NÓS estamos vivendo, uma inflação 

controlada dentro dos limites da meta. 

E 

68 - D. R.: O que eu estou dizendo, candidato [A. N.], é que NÓS estamos vivendo 

um momento especial, um choque, tanto de alimentos e de energia, que vai passar, e 

eu tenho certeza que, até o final do ano, a inflação estará em 6,5%. 

E 

69 - D. R.: O que eu considero, candidato [A. N.], é que é fundamental que NÓS 

saibamos tudo sobre esse processo da Operação Lava Jato.  

A 

70 - D. R.: Candidato [A. N.], eu acredito que o senhor também não vai querer que 

eu diga que a responsabilidade do Ensino Médio é, principalmente, dos estados, e 

que, neste quesito, NÓS temos uma situação lamentável. O que nós temos insistido, 

candidato, primeiro, fizemos o Pronatec para tratar a questão do Ensino Médio 

E 
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também como uma questão de formação profissional. 

71 - D. R.: Agora, eu considero que é fundamental reformar os currículos tanto do 

Ensino Fundamental, mas sobretudo do Ensino Médio. Por quê? Porque hoje uma 

pessoa que faz as doze matérias, se for reprovada em uma delas, é obrigada a repetir 

todas as outras onze matérias, por exemplo. Isso vai levar a uma perda de estímulo, 

a um nível de evasão. Ademais, doze matérias não é algo que NÓS possamos 

considerar adequado para o Ensino Médio.  

A 

72 - D. R.: Uma campanha, uma eleição é um momento decisivo para que todos 

NÓS reflitamos sobre o futuro do Brasil.  

A 

73, 74 - A. N.: Eu acredito muito que NÓS podemos ter um governo que una a 

eficiência com a decência, que tenha coragem para manter o Brasil numa rota de 

crescimento, resgatando a credibilidade que NÓS perdemos. 

A, N 

75, 76 - A. N.: Essa proposta do ‘Mais Especialidades’ é a nossa proposta. Agora, 

eu lamento que a senhora [D. R.] tenha cuidado disso ou se preocupado com isso no 

momento em que seu governo termina. Não cuidou disso nos últimos doze anos. Na 

verdade, a impressão que eu tenho, candidata, é que NÓS temos aqui dois 

candidatos de oposição, NÓS não temos um candidato de continuidade. 

A, A 

77 - A. N.: E em relação ao ‘Mais Médicos’, o que NÓS não podemos aceitar é essa 

discriminação odiosa em relação aos médicos cubanos que recebem cerca de um 

terço do que recebem os médicos de outros países. 

A 

78 - A. N.: Qual a proposta do seu governo para que NÓS possamos ter menos 

inflação no Brasil? 

A 

79 - A. N.: Não é razoável, não é adequado que NÓS sejamos o lanterna do 

crescimento ao lado da Venezuela na nossa região.  

A 

80 - A. N.: O seu governo chega ao final, a meu ver, de forma melancólica. A 

grande verdade é essa, porque fracassou na condução da economia, inflação alta, 

crescimento baixo. Fracassou na melhoria dos nossos indicadores sociais, e NÓS 

estamos aí com essas denúncias de corrupção que assustam e trazem indignação a 

E 
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todos os brasileiros.   

81 - A. N.: Sabe qual a palavra, candidata [D. R.], que eu mais tenho ouvido? 

Libertação. “Aécio, nos liberte desse governo do PT, NÓS não merecemos tanta 

irresponsabilidade, tanto descompromisso com a ética e tanta incompetência.” 

A 

82 - A. N.: Eu fico nesse tema, candidata [D. R.]: corrupção. Todos NÓS, 

Brasileiros, acordamos, a cada dia, surpresos com novas denúncias. Em relação à 

Petrobras, é algo absolutamente inacreditável. 

E 

83, 84 - A. N.: O que eu tenho dito, candidata [D. R.], independente dessa ou de 

outra área, é que as políticas públicas, para terem resultados, elas não precisam ter a 

conduzi-las um carro preto com chapa verde e amarela e tampouco um conjunto de 

ideais. Tenho absoluta convicção de que NÓS temos como avançar muito no que 

diz respeito à proteção à mulher, à oportunidade para as mulheres terem um salário 

mais justo, mais próximo do que têm os homens. NÓS estamos extremamente longe 

disso. 

A, E 

85 - A. N.: Mas NÓS estamos muito distantes ainda de fazer com que a proteção à 

mulher chegue principalmente nas regiões mais distantes do país. Falta sim uma 

ação do Governo Federal no campo da Segurança Pública, e incluo aí também a 

proteção à mulher. 

A 

86 - A. N.: Mas volto a uma questão essencial, a senhora [D. R.] não acha que, além 

do Bolsa Família, NÓS não poderíamos ter outras propostas, outras medidas que 

permitissem aí sim a superação efetiva da pobreza, candidata? 

A 

87 - A. N.: O Bolsa Família é um avanço, vai ser continuado no nosso governo, vai 

ser aprimorado com o programa Família Brasileira que eu já apresentei, mas, se 

NÓS fizermos aí um DNA do Bolsa Família, candidata [D. R.], me desculpe, mas o 

pai será o presidente Fernando Henrique e a mãe será a dona Ruth Cardozo, porque 

foi ali que nós mudamos a compreensão em relação às necessidades das pessoas. 

A 

88 - A. N.: Ela [a Polícia Federal] tem o pior orçamento de investimento dos 

últimos cinco anos. Nós vamos enfrentar numa discussão altiva com os países que 

hoje produzem drogas ou matéria prima de drogas que vem a matar gente aqui no 

E 
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Brasil. NÓS não temos uma política nacional de segurança. 

89 - A. N.: Eu acho que a senhora concordará comigo. Infelizmente, em todos os 

rankings internacionais, onde é avaliada a qualidade de educação no Brasil, NÓS 

estamos na lanterna. Houve um esforço de estados, houve um esforço de municípios 

ao longo dos últimos anos, mas nós fracassamos. Nós falhamos, por exemplo, na 

melhoria da qualidade do Ensino Médio. É preciso nós resgatarmos a qualidade da 

escola brasileira. É preciso que nós possamos fazer uma regionalização, uma 

flexibilização dos currículos, por exemplo, do Ensino Médio. 

E 

90 - A. N.: É o pior desempenho da indústria de todos esses últimos 50 anos, 

candidata [D. R.]. O que eu vou fazer é resgatar a credibilidade do país, eu vou 

atrair de novo investimentos que vão ser nossos parceiros na infraestrutura, nas 

políticas sociais quando for o caso. Nós temos a capacidade, candidata, pelos 

quadros que nós temos, pela capacidade que já demonstramos no passado, de acenar 

para um futuro diferente desse que NÓS aí hoje estamos vendo.  

E 

91 - A. N.: Eu quero fazer o governo da convergência, o governo da solidariedade, 

da generosidade. É possível sim NÓS termos um governo que permita que você 

viva melhor, que dê novas oportunidades para seus filhos, que respeite a obra de 

outros governos. É para isso que eu me preparei e vou assumir a presidência da 

República, para honrar cada apoio e cada voto que vier a receber. 

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T Tipo 

Textual 

92 - L. F.: Candidato Eduardo Jorge, você não tem moral nenhuma para me falar disso. 

Você, acima de tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Isso é crime, isso é 

apologia ao crime, ao aborto, apologia ao crime, está lá no Código Penal. Eu apenas, e 

tão somente, seguindo o que reza a Constituição Federal, requeri que as pessoas 

pensassem e repensassem, porque NÓS temos que ter famílias tradicionais, que também 

é Constituição Federal. 

A 

93 - A. N.: NÓS sabemos que um dos fatores que mais vêm prejudicando o 

desenvolvimento da economia brasileira é o custo Brasil, que se dá por uma logística de 

péssima qualidade, já que esse governo demonizou as privatizações durante 10 anos, e o 

E 
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Brasil é hoje um cemitério de obras abandonadas e mal-acabadas por toda a parte.  

94, 95, 96 - L. G.: Hoje NÓS vivemos uma verdadeira guerra aos pobres travestida de 

guerra às drogas. O que NÓS vimos, no Rio de Janeiro ontem, é a expressão máxima 

disso. (...) nós defendemos, Levy Fidelix, o fim dessa lógica de segurança pública 

amparada na guerra às drogas, uma mudança profunda nas polícias que merecem 

melhores salários e que precisam de um treinamento que realmente sirva para defender 

os direitos das pessoas, para defender os direitos humanos e não para violá-los como, 

lamentavelmente, NÓS temos visto hoje, porque é parte da estrutura militarizada da 

polícia violar direitos, e nós defendemos a desmilitarização. 

E, N, E 

97 - L. G.: Marina, sobre segurança, NÓS temos uma situação dramática no país. É 

preciso maiores investimentos em segurança pública, é preciso acabar com essa lógica 

de encarceramento da nossa juventude, é preciso mais investimentos para que os nossos 

presídios não sejam verdadeiras masmorras.  

E 

98 - M. S.: Nós queremos fazer um investimento em parceria com os governos 

estaduais, porque hoje NÓS temos cerca de 56 mil pessoas que estão sendo assassinadas 

por ano, em função de um descaso que o Governo Federal tem em tratar do problema da 

segurança como se fosse um problema nacional.  

A 

99 - A. N.: Você sabe, Luciana, que o Brasil não seria o Brasil que é hoje não fosse o 

governo do PSDB, da responsabilidade fiscal, da modernização da economia, do Plano 

Real. Talvez, NÓS não tenhamos tido, ao longo de toda a nossa história, um benefício 

tão profundo para as famílias, para você que está nos ouvindo, com o fim da inflação, 

esta mesma inflação que hoje está de volta.  

A 

100 - P. E.: A PEC 300 é que restabelece a dignidade salarial do policial e, 

lamentavelmente, o governo não deixa votar a PEC 300, que daria, começaria a 

restabelecer essa dignidade salarial. NÓS temos policial que hoje, em alguns estados do 

Brasil, recebem uma ninharia que não dá nem para fazer a sua compra para a sua família 

no dia a dia. 

E 

101 - M. S.: A Polícia Federal é um órgão de estado, não é de governo, nem de partido. 

E a Polícia Federal faz as suas investigações, às vezes, a duras penas. Nesse caso, não 

A 
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fosse o trabalho da Polícia Federal, talvez, NÓS tivéssemos ainda a continuidade dessa 

pessoa que estava assaltando os cofres públicos.  

102, 103 - M. S.: Temos uma situação muito grave no que concerne à corrupção. 

Infelizmente, não são criadas medidas para que ela seja cortada pela raiz. NÓS temos 

várias denúncias, NÓS tivemos denúncias de corrupção dentro da própria Casa Civil, e a 

resposta é sempre de que não sabia.  

E, N 

104 - M. S.: Hoje, de fato, NÓS temos um grave problema na segurança pública que faz 

com que uma boa parte da nossa população se sinta insegura, desprotegida quando tem 

que trabalhar, estudar ou se divertir.  

E 

105, 106 - A. N.: NÓS temos um potencial extraordinário, no Brasil hoje, de geração de 

energia eólica. A senhora [D. R.] não conseguiu fazer com que as linhas de transmissão 

fossem conectadas à boa parte desses parques, ou desses parques geradores. NÓS temos 

um potencial extraordinário de geração de energia através de biomassa apenas no estado 

de São Paulo. Se o programa do etanol não tivesse sido tão violentamente atacado pela 

política equivocada do seu governo, estaria gerando energia que equivaleria a um Belo 

Monte, por exemplo. 

E, E 

107 - L. F.: Aécio, NÓS temos 600, 700 mil presidiários hoje em situação calamitosa. O 

Governo Federal e o Ministério da Justiça não colocam dinheiro lá não ... 10% do que 

fazem, e deveriam fazer muito mais. Eu te pergunto: qual a solução para isto ou que 

soluções teríamos para que essa situação não permaneça como está? 

E 

108, 109 - M. S.: Eduardo, hoje NÓS estamos vivendo uma realidade de baixo 

investimento no Brasil. No atual governo, NÓS tivemos uma redução significativa dos 

investimentos. Uma boa parte dessa redução se deve a políticas erráticas no que 

concerne a estimular o investimento, a parceria com a iniciativa privada, o preconceito 

que é praticado. Mas, principalmente, em função de uma visão equivocada de como 

fazer esses investimentos. 

E, N 

110 - M. S.: NÓS temos uma situação em que a falta de autonomia do Banco Central, 

que foi corroída no atual governo em função das políticas erráticas desse governo, levou 

a elevação de juros, levou a subir a inflação e, no caso dos juros elevados, sem sombra 

E 
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de dúvida, faz com que, em lugar de fazer o investimento bom, aquele que gera o 

emprego, que gera renda, se prefira fazer a especulação financeira (...).  

111, 112 - A. N.: Candidata [M. S.], NÓS todos concordamos que, na Constituição de 

1988, NÓS tivemos avanços extraordinários em várias áreas, e alguns deles dizendo 

respeito exatamente à legislação trabalhista com direitos assegurados aos trabalhadores. 

Ouço, volta e meia, dúvidas que alguns dos seus pronunciamentos possam gerar em 

relação à manutenção desses direitos trabalhistas. A senhora pensa em alguma mudança 

ou mantê-los todos? 

A, N 

113 - A. N.: Nós apresentamos uma proposta de prorrogação do aumento real do salário 

mínimo até o ano de 2019. O meu partido e o Partido Solidariedade do companheiro 

Paulinho da Força. Mas NÓS sabemos que o aumento real do salário mínimo só vai 

acontecer se o país voltar a crescer. 

A 

114 - P. E.: NÓS sabemos, candidata Marina, que a carga tributária brasileira é uma das 

maiores do planeta. Quais são suas propostas para a redução da carga tributária 

brasileira? 

E 

115 - M. S.: No modelo que NÓS temos hoje, as pessoas têm que tirar uma boa parte 

dos recursos, do tempo, da sua estrutura de pessoal só para pagar e cumprir com a 

burocracia dos impostos.  

E 

116 - L. G.: NÓS precisamos acreditar que é possível mudar. O junho de 2013 mostrou 

que nada deve parecer impossível de mudar.  

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T Tipo 

Textual 

117 - A. N.: Candidata [D. R.], eu apenas dei à senhora a oportunidade de 

apresentar sua defesa, não acredito que a acusação à revista ou a tentativa do seu 

partido de tirá-la de circulação seja a melhor resposta. A delação premiada traz ao 

réu o benefício dele obviamente apresentar provas, caminhos que levem à 

A 
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comprovação das acusações, e NÓS temos que aguardar que isso ocorra.  

118- D. R.: Tenho respeito pela liberdade da imprensa, porque eu vivi os tempos 

escuros desse país. Agora, candidato [A. N.], eu acredito que o senhor cita duas 

revistas, candidato, que NÓS sabemos para quem fazem campanha. E agora 

acredito que, a partir de segunda-feira, vai desaparecer essa acusação.  

A 

119 - A. N.: Lamentavelmente candidata [D. R.], esse é o retrato do Brasil real, não 

é o retrato do Brasil da propaganda do seu marqueteiro. Mas NÓS vamos muito mal 

na saúde, ou a senhora acha que vai bem? Vamos mal na segurança pública, uma 

omissão criminosa do Governo Federal, e vamos muito mal na educação. 

A 

120 - A. N.: Candidata [D. R.], NÓS sabemos da absoluta carência de infraestrutura 

no Brasil por todas as partes. Falta tudo: ferrovias, hidrovias, faltam portos. O seu 

governo optou por financiar a construção de um porto em Cuba, gastando 2 bilhões 

do dinheiro brasileiro, do dinheiro do trabalhador brasileiro, enquanto nossos portos 

estão aí aguardando investimentos.  

E 

121 - A. N.: Luiz Alexandre [eleitor], esse é um drama que milhões de brasileiros 

vivem: a dificuldade de pagar aluguel e a dificuldade de ter a sua casa própria. Ao 

contrário daquilo que NÓS assistimos na propaganda oficial, não foram entregues 

três milhões e meio de habitações no Brasil. Foi entregue metade disso.  

N 

122 - A. N.: Eu fui governador de Minas, Renata [eleitora], e consegui fazer com 

que Minas Gerais, que é o estado que tem o maior número de municípios do Brasil, 

são 853, é um estado muito heterogêneo, porque NÓS temos lá, para muito orgulho 

nosso, um Nordeste encostado no nosso território, conseguimos fazer com que 

Minas tivesse a melhor educação do Brasil.  

E 

123 - A. N.: Infelizmente, a candidata oficial não apresentou um programa de 

governo para que NÓS pudéssemos saber quais são as metas, quais são as 

prioridades que ela tem. O nosso está aí e fala em construção de seis mil creches, 

fala das pré-escolas e da qualificação. 

A 

124 - A. N.: Minha querida conterrânea, eu reconheço que você hoje expressa o 

sentimento de milhões de brasileiros que não aguentam mais abrir todo dia os 

E 
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jornais e ver qual é o caso novo de corrupção. E, quando não há punição, a 

indignação é ainda maior. É o que NÓS estamos assistindo no Brasil de hoje.  

125, 126 - A. N.: O que NÓS estamos tendo, candidata [D. R.], não é apenas em 

São Paulo. Estamos tendo em toda região Sudeste ausência de água, e a senhora 

sabe muito bem que NÓS tivemos a maior crise hídrica dos últimos 80 anos, falta 

de chuva.  

E, N 

127 - A. N.: A transposição do rio São Francisco, que levaria água para as regiões 

mais carentes do país, era para ter ficado pronta em 2010, NÓS estamos em 2014 e 

aqueles que estão lá próximos das obras não acreditam mais que verão uma gota 

d’água.  

E 

128 - D. R.: Candidato [A. N.], eu governo o Brasil e governo sistemática e 

diuturnamente, candidato. Agora, eu acredito que a questão da reforma política não 

é a reeleição não. Se, de fato, o senhor está interessado em combater a corrupção, a 

questão mais séria da reforma política é o fim do financiamento empresarial das 

campanhas, porque, com o fim do financiamento empresarial, NÓS acabaremos 

com a influência do poder econômico sobre as eleições brasileiras. 

A 

129 - A. N.: A Transnordestina, candidata [D. R.] ... falta de planejamento ... orçada 

em 4 bilhões, já se gastou mais de 8 bilhões, ninguém sabe quando ficará pronta. 

Abreu e Lima, candidata, uma obra orçada em 4 bilhões, já se gastou mais de 30 

bilhões, onde é que houve o planejamento, candidata? Seu governo é o da ausência 

de planejamento. Por isso NÓS temos hoje um custo Brasil altíssimo, baixíssimos 

investimentos sem logística, e quem é punido por isso é o cidadão brasileiro. 

A 

130 - D. R.: Candidato [A. N.], eu fico muito surpresa com as posições do senhor. 

Eu acredito que hoje NÓS sabemos que, se não for investigado e se não for punido, 

o crime de corrupção vai se reproduzir. Um dos fatores responsáveis pelos crimes 

de corrupção é que, no Brasil, o financiamento empresarial das campanhas coloca 

dentro das campanhas, de todas, candidato, o fator do poder econômico, e isso 

parece que o senhor é a favor dele. 

A 

131 - A. N.: NÓS estamos perdendo os mercados fora do Brasil, porque o seu 

governo optou por um alinhamento ideológico a nossa política externa que não 

E 
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abriu um novo mercado ao Brasil. 

132 - A. N.: E eu tenho dito que, além das casas de recuperação que nós vamos 

ampliar em todo o Brasil para dependentes químicos, nós temos que fazer uma 

profunda reforma no nosso Código Penal e nosso Código de Processo Penal para 

que essa sensação de impunidade não continue a permear e se espalhar por todo o 

Brasil. Portanto, NÓS temos uma política nacional, nós teremos uma política 

nacional de segurança pública que não existe hoje. 

A 

133 - A. N.: Quero falar de propostas. Eu estou propondo um mutirão de resgate, 

Vera Lucia. NÓS temos, hoje no Brasil, cerca de 20 milhões de jovens, entre 18 e 

29 anos, que ou não completaram o Ensino Fundamental ou não completaram o 

Ensino Médio.  

E 

134, 135, 136 - A. N.: NÓS paramos de crescer, NÓS estamos na lanterna do 

crescimento na nossa região, angariando, às vezes, revezando com a Venezuela e 

com a Argentina, países que não crescem, minha gente, não geram empregos, 

principalmente os empregos mais qualificados. NÓS estamos vendo o desmonte da 

indústria nacional.  

E, E, E 

137 - A. N.: Repito, candidata [D. R.], o país tem que voltar a crescer. NÓS não 

temos alternativa. A nossa taxa de investimentos hoje é de 16,5% do PIB. Já disse 

isso anteriormente, a menor da última década.  

A 

138 - D. R.: É o Brasil da inovação e da ciência. É um Brasil que quer crescer e 

garantir que todos, todos os brasileiros, cresçam com ele. Eu deixo aqui minha 

palavra: NÓS que lutamos tanto para melhorar de vida, nós não vamos permitir que 

nada nem ninguém, nem crise nem pessimismo tire de você o que você conquistou. 

A 

USO DO DÊITICO ‘NÓS’ – PSEUDO-INCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1 - R. M.: O que nós entendemos, qualquer país sério fez, é que não há caminho que 

não seja pela valorização dos professores. É por isso que NÓS estamos aqui para 

E 
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dizer aos professores: podem ter certeza que esse sistema vai mudar. 

PRESIDÊNCIA - BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

2, 3 - A. N.: Houve um esforço de estados, houve um esforço de municípios ao 

longo dos últimos anos, mas NÓS fracassamos. NÓS falhamos, por exemplo, na 

melhoria da qualidade do Ensino Médio. 

N, N 

4 - D. R.: Agora, candidato [A. N.], o povo brasileiro jamais vai acreditar nessa 

história que o pai do Bolsa Família ... o senhor me desculpe. Aí passou de todos os 

limites, chegamos à fabulação. NÓS estamos no perigoso terreno da lenda. É 

impossível que alguém acredite que um programa do porte e da envergadura do 

Bolsa Família tenha origem num programa completamente distorcido. 

E 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T Tipo 

Textual 

5 - L. F.: Acontece que, toda vez que você faz apologia à droga como você faz e o 

Eduardo também, NÓS sobrecarregamos o aparato de segurança no nosso país. As 

fronteiras que estão desguarnecidas, porque o governo atual não investe nas fronteiras, 

está deixando, cada dia mais, entrar armas e drogas no nosso país. 

E 

USO DO DÊITICO ‘NÓS’ – EXCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1 - M. F.: Deputado Otávio Leite teve um problema de leitura no nosso programa, 

NÓS não estamos propondo um aumento do IPTU, muito pelo contrário, já se paga 

muito imposto no Rio de Janeiro.  

E 

2, 3, 4 - E. P.: Ao longo desses 4 anos como prefeito, NÓS fizemos um governo que 

misturou técnicos em Educação, a Cláudia Costin, Saúde, o Hans Dohmann, 

secretária de Fazenda, uma técnica, secretário de Obras, um servidor da prefeitura, 

secretário da Administração, um ex-ministro do trabalho do Governo Federal. 

Enfim, e secretários políticos também, o secretário Bittar, meu secretário de 

N, N, N 
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Habitação, secretário Pedro Paulo, secretário da Casa Civil, secretário Rodrigo 

Bethlem; ou seja, é um time que NÓS montamos que vem governando essa cidade, 

fazendo muito pela cidade, num governo muito amplo, que olha essa diversidade do 

Rio de Janeiro e busca olhar para frente. Eu vejo que NÓS governamos quatro anos, 

nós vamos continuar governando nesse mesmo jeito se eu for eleito prefeito.  

5 - A. C.: E eu quero dizer que o Partido Verde é um partido diverso, ele tem o 

hábito de convivência e de compartilhar a discussão, o debate, o programa. E NÓS 

teríamos certamente a possibilidade de conversar com diferentes partidos mais 

expressivos, e teríamos também a possibilidade de escolher técnicos universitários 

competentes que eu conheço muito bem, convivo com eles. 

A 

6 - E. P.: A cidade tem sim planejamento. A Secretaria da Casa Civil é minha 

Secretaria de Planejamento. Ali, NÓS construímos, em 2009, o primeiro plano 

estratégico da prefeitura, onde se estabeleceu um conjunto de metas públicas 

transparentes, divulgadas para a sociedade.  

N 

7, 8 - A. C.: A outra proposta é que eu acho que a prefeitura, em geral, tem pouca 

capacidade de atender essas crianças, esses jovens, e NÓS precisamos envolver a 

sociedade, a Igreja, que tem o hábito de trabalhar com as crianças e os jovens e que 

tem capacidade de envolvimento, porque não podemos forçar as pessoas a 

tratamento [contra o crack], NÓS temos que ter a capacidade de convencimento.  

A, A 

9 - R. M.: E a segunda proposta, para a juventude, o Rio-Profissa, onde nós vamos 

capacitar 80 mil jovens com capacitação para o Ensino Médio, com capacitação 

para o Ensino Universitário, porque NÓS entendemos que só há um caminho para o 

Rio passar por essa crise grave da epidemia do crack: cuidando da nossa juventude.  

A 

10 - E. P.: O reforço escolar, com os avanços todos que NÓS tivemos, o Rio 

avançou no IDEB, foi a cidade, de todo o país, que mais avançou, entre as capitais, 

no primeiro e no segundo segmento.  

N 

11 - R. M.: Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que nós vamos recuperar e 

valorizar a rede municipal. NÓS precisamos ter um grande objetivo: é a 

democratização do acesso ao ensino de qualidade.  

A 
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12 - R. M.: O que NÓS entendemos, qualquer país sério fez, é que não há caminho 

que não seja pela valorização dos professores.  

A 

13, 14 - O. L.: Todos NÓS, da oposição, vimos desenvolvendo um raciocínio que, 

para enfrentar, é preciso reconduzir o sistema, redesenhá-lo para o modelo clássico 

do profissional de saúde concursado. Ou seja, todos NÓS queremos tirar as OSs, 

cuja implantação não vem dando certo. Não tem como dar certo habitar, num 

mesmo ambiente em que profissionais de saúde atuam, alguns ganhando mil e 

quinhentos, dois mil reais, outros ganhando oito mil reais.  

N, A 

15, 16 - M. F.: Inaceitável que as OSs [Organizações Sociais] recebem 53% a mais 

do dinheiro público do que o conjunto de servidores todos somados. E hoje a clínica 

da família da UPA, NÓS queremos manter todas elas, mas tem que ser pública, tem 

que ter transparência, tem que ter eficácia. A saúde não pode ser um instrumento de 

propaganda para dizer que tem e não ter sustentabilidade. NÓS temos que investir 

nos leitos, temos que investir na rede, a saúde tem que funcionar, é um direito à vida 

que está em jogo, não pode ser marketing, não pode ser propaganda, tem que se 

respeitar cada morador do Rio.  

A, A 

17 - O. L.: O que se fez, no Rio de Janeiro, foi um remendo, um ajuste, uma correria 

para tentar dar um jeito em algo que estava falho, não vai funcionar. O Rio de 

Janeiro tem outra tradição. O que NÓS precisamos é ter propostas completas e não 

apenas ficar no jargão de melhores salários.  

A 

18 - M. F.: (...) eu vou aproveitar esse tempo que me resta. Quando o PSOL 

descobriu que tinha um miliciano lá, e não tinha como saber antes, NÓS 

expulsamos no mesmo dia. Diferente do PMDB, que teve um vereador preso, estou 

falando do senhor Jerominho, durante 1 ano sem ser expulso daquele partido.  

N 

19, 20, 21 - R. M.: NÓS precisamos, para que aquelas comunidades, a Pedreira, as 

comunidades de Acari, Lagartixa, comunidades muito violentas, bairro de Costa 

Barros hoje é muito violento, que aquela região tenha de fato investimentos do 

governo, que passa primeiro pelo transporte. O transporte é fundamental, e tem o 

metrô, e tem o trem, o ramal de Belford Roxo que cruza aquela região da Zona 

Norte, completamente abandonado. Então, NÓS precisamos resolver a questão do 

A, A, A 



193 
 

transporte naquela região, e o governo precisa de fato ocupar. Acho que o Favela-

Bairro foi importante em algumas comunidades, NÓS precisamos garantir 

investimentos em Educação e Saúde. 

22 - A. C.: Deputado Otávio Leite, NÓS temos que resolver um problema que é 

paradoxal. A saúde, no Rio de Janeiro, é a maior rede do Brasil e das maiores do 

mundo, o número de estabelecimentos de saúde é inédito e aberrante, a hipertrofia é 

evidente, recursos dobraram, e nós estamos bem-servidos. Como o senhor explica, 

porque tem que haver uma explicação, essa situação que hoje é tão mal-servida?  

A 

23 - A. C.: (...) existem também os hospitais estaduais, e eu imagino que NÓS 

temos que fazer alguma coisa com isso, porque esses hospitais, de maneira também 

aberrante, estão todos praticamente na Zona Oeste.  

A 

24, 25 - R. M.: A nossa prioridade, no nosso governo, a base de tudo é educação. 

NÓS acreditamos que nós não vamos construir um futuro nessa cidade se NÓS não 

valorizarmos e priorizarmos a Educação. Passa, claro, primeiro, pelos servidores, 

pelos professores, por sua equipe. 

A, A 

26, 27 - R. M.: NÓS queremos que todas as crianças, a partir dos 6 anos, façam 

esporte três vezes por semana, 85% das crianças hoje faz só duas vezes. A 

obesidade ou o excesso de peso já atingiu 50% das crianças e jovens na nossa 

cidade. Então, NÓS queremos uma Educação onde as crianças fiquem com o 

governo mais do que as 4 horas, fazendo esporte, cultura, reforço escolar (...).  

A, A 

28, 29 - R. M. Então, nós queremos uma Educação onde as crianças fiquem com o 

governo mais do que as 4 horas, fazendo esporte, cultura, reforço escolar e que 

NÓS possamos, de fato, dar um futuro melhor para essas crianças, incluindo aí a 

creche, que NÓS vamos estender o horário para as 9 horas. 

A, A 

30 - R. M.: E eu, o Democratas e o PR, juntos, NÓS acreditamos que o caminho 

para uma sociedade melhor, sem dúvida nenhuma, passa pela Educação, mesmo que 

a nossa prioridade obrigue que tenhamos menos recurso em outras áreas, porque 

educação e saúde serão a nossa prioridade.  

A 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 
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Textual 

31, 32 - R. M.: O fracasso da política de segurança pública do PMDB, que faz muita 

propaganda, mas no dia a dia das pessoas, principalmente na Zona Norte, na Zona 

Oeste, a violência vem aumentando muito. Mas o Marcelo falou do braço 

econômico, NÓS concordamos, NÓS precisamos, de fato, aumentar os nossos 

investimentos na Zona Oeste e garantir, ele falou de van, garantir aplicação da lei 

3360.  

A, A 

33, 34 - R. M.: A economia formal, NÓS precisamos de fato entrar nas 

comunidades, como eu disse. A lei 3360, que regulamenta o transporte alternativo, 

vem sendo desrespeitada pela prefeitura do Rio. NÓS precisamos continuar os 

investimentos em cada uma das comunidades.  

A, A 

35 - E. P.: No meu governo, a gente implanta o bilhete único que hoje atende a mais 

de 350 mil pessoas. O bilhete único era uma dessas promessas que se fazia muito 

tempo no Rio de Janeiro, e NÓS implementamos o bilhete único. 

N 

36 - E. P.: O metrô é fundamental e, por isso, a prefeitura do Rio está apoiando a 

implementação da linha 4. Não só isso, NÓS apoiamos ao devolver a terrenos do 

metrô parâmetros urbanísticos.  

N 

37 - E. P.: Apoiamos que o metrô captasse recursos, algo em torno de 800, 900 

milhões de reais para implementação da linha 4. Portanto, é fundamental para 

cidade se ter o metrô. Metrôs mais BRT, mais tudo que NÓS estamos fazendo 

certamente vai permitir à população se locomover com mais qualidade. 

N 

38 - E. P.: NÓS acabamos de realizar aí a Rio +20, um evento de enorme sucesso. E 

eu tive a oportunidade aqui de, junto com o prefeito de Nova York, o Michael 

Bloomberg, organizar uma reunião do C40 que reúne, na verdade, mais do que 40 

cidades, as 60 maiores cidades do mundo. 

N 

39 - E. P.: Olha, não foi por acaso que eu fiz essa pergunta à deputada Aspásia. Ela, 

de fato, como vereadora, apesar de ser uma vereadora de oposição, NÓS 

dialogamos com a oposição naquele momento e, de fato, o que foi aprovado na Rio 

+20 foi fruto de uma lei negociada entre Poder Executivo e a então vereadora 

N 
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Aspásia Camargo 

40 - E. P.: Todos resíduos sólidos, todo lixo da cidade do Rio de Janeiro ia para o 

lixão de Gramacho. Aquele aterro de Gramacho poluindo a Bahia de Guanabara. 

Aquilo era uma vergonha, e teve promessa à vontade, ao longo desses anos todos, 

dizendo que ia se ter um centro de tratamento de resíduos adequado. NÓS fizemos 

um centro de tratamento de resíduo mais moderno da América Latina, CTR de 

Seropédica funcionando com todos os parâmetros ambientais, respeitando a 

legislação.  

N 

41 - A. C.: (...) é muito importante diminuir a quantidade de lixo, porque, na 

verdade, há muitas queixas da população de Seropédica, apesar do reconhecimento 

técnico de que a central que está lá instalada é uma central que obedece a todos os 

padrões necessários de eficiência. No entanto, a quantidade de lixo é uma coisa que 

incomoda muito as pessoas, e NÓS precisamos dar uma solução para isso.  

A 

42 - A. C.: E a única solução é o aproveitamento do lixo, é a transformação do lixo 

em reciclagem, mas NÓS temos percebido também que os nossos catadores, que 

são agentes dessa reciclagem, eles estão trabalhando para empresas que reciclam 

fora do Rio de Janeiro, na verdade, reciclam, sobretudo, em Curitiba e em São 

Paulo. 

N 

43 - O. L.: Eu acho que NÓS precisamos, em parceria com o Governo do Estado, 

com a CEDAE, ir procurar recursos mais do Governo Federal para essa finalidade, 

para concluir a obra do emissário na Zona Oeste, avançar rumo a um saneamento 

cada vez mais amplo possível para que as pessoas saiam dessas valas fétidas que 

ainda assolam muitos e muitos cantos da nossa cidade. 

A 

44 - O. L.: A CEDAE fez alguns acordos com alguns municípios que o Rio não fez. 

Agora, isso tudo faz parte de um patrimônio ambiental que é significativo na cidade, 

que NÓS não podemos, em hipótese nenhuma, permitir que ele prossiga sendo 

devastado.  

A 

45, 46 - O. L.: Existe o PIB brasileiro que é o somatório das riquezas privadas e 

públicas, NÓS queremos implantar, no Rio de Janeiro, nesse movimento importante 

de conscientização ambiental, o PIB verde. E é exatamente a ideia de elencar todo 

A, E 
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patrimônio verde que NÓS possuímos e declará-lo como irredutível. 

47 - O. L.: Existe o PIB brasileiro que é o somatório das riquezas privadas e 

públicas, NÓS queremos implantar, no Rio de Janeiro, nesse movimento importante 

de conscientização ambiental, o PIB verde. E é exatamente a ideia de elencar todo 

patrimônio verde que nós possuímos e declará-lo como irredutível. 

A 

48 - O. L. NÓS queremos fazer que a rede pública do município também seja uma 

rede pública de saúde e de ensino. E integrar todas as universidades ao sistema de 

saúde do Rio de Janeiro para que se pratique mais medicina, para que se formem 

mais médicos. 

A 

49 - R. M.: De fato, construíram muitas unidades Clínicas de Família, UPAs, só que 

falta médico. A primeira resposta que NÓS precisamos dar, Otávio, como nós 

vamos colocar médicos nos hospitais? Privatizaram a saúde do Rio de Janeiro.  

A 

50 - R. M.: No dia primeiro de janeiro, eu vou abrir um concurso público para 

contratação de médicos, enfermeiros e, junto com isso, um plano de cargos e 

salários. NÓS precisamos voltar a valorizar o médico na cidade do Rio de Janeiro 

como foi no passado.  

A 

51 - R. M.: O segundo ponto, Otávio, é o retorno do O remédio em casa. 

Infelizmente, prometeram que O remédio em casa ia continua e acabaram com O 

remédio em casa. Grave, muito grave. NÓS queremos retomar O remédio em casa 

que, aliás, foi copiado por São Paulo. E aqui, no Rio de Janeiro, ele acabou. 

A 

52 - R. M.: O remédio em casa é projeto que parece pequeno, mas ele é muito 

importante. NÓS precisamos, de fato, resolver a questão dos médicos, valorizando o 

servidor público na sua remuneração, no seu plano de cargos e salários. 

A 

53 - O. L.: Imagine, Rodrigo, que outro dia, no hospital da Piedade que é um que 

tem um convênio com uma faculdade, NÓS verificamos que os médicos 

organizados solicitaram credenciamento como hospital universitário para o 

Ministério da Saúde, e, até hoje, desde o ano passado, a prefeitura não assinou a 

contratação, perdendo dinheiro.  

N 
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54, 55, 56 - O. L.: A nossa proposta de fundo é onde ela é mais grave, a falta de 

médicos na Zona Oeste. NÓS vamos implantar, pela primeira vez, uma faculdade-

medicina através de PPP [parceria público-privada] unificada à rede municipal para 

que ali possam ser formados os médicos do futuro da Zona Oeste, os filhos da Zona 

Oeste, filhos da família da Zona Oeste com laços culturais na Zona Oeste. Isso trará 

um movimento para saúde pública formidável. É a semente que vai irradiar e dar os 

frutos de uma solução permanente para NÓS acabarmos com essa distorção entre 

um médico terceirizado ganhando 9 mil e um médico do município ganhando 

apenas 1.500 ou 2 mil reais. (...) NÓS vamos, com isso, dar uma solução definitiva 

para o problema da falta de médico na cidade do Rio de Janeiro. 

A, A, A 

57, 58 - R. M.: Se NÓS valorizarmos os servidores, voltarmos a ter os nossos 

hospitais gerais de referência, grandes médicos em cada uma dessas especialidades, 

e valorizando o servidor, mostrando a ele: “Você tem um futuro aqui na prefeitura 

do Rio, você vai ter uma carreira, você vai ser bem-remunerado e, mais do que isso, 

você vai ter toda a estrutura para poder atender bem a população.” A gente viu as 

matérias dos últimos dias no Lourenço Jorge, um caos. NÓS precisamos acreditar 

que a solução passa pelo médico servidor público. 

A, A 

59, 60 - M. F.: NÓS queremos uma verba de publicidade que não precise ser 

pensada a partir do efeito privado dessa verba. (...) Por que que essa verba de 

publicidade não é utilizada em termos de campanha de esclarecimento contra a 

dengue? Que NÓS fomos a única cidade do Brasil inteiro com epidemia de dengue.  

A, E 

61 - R. M.: Olha, Marcelo, eu concordo 100% com você. De fato, esses gastos 

necessários me dão a certeza que NÓS vamos ter recursos, com certeza, para 

valorizar quem? Valorizar o servidor público, o servidor, o professor, seus 

auxiliares, as merendeiras que foram transferidas para Comlurb de forma absurda. 

A 

62, 63, 64, 65 - R. M.: NÓS precisamos acreditar que, para ensinar bem os nossos 

filhos, NÓS precisamos valorizar os servidores públicos com plano de cargos e 

salários, aumento real todos os anos para os servidores públicos. NÓS precisamos 

ter uma meta clara em relação a vagas de creche. (...) NÓS precisamos ampliar o 

horário da creche, a creche acaba às 5, a mãe vai para o trabalho e como ela faz?  

A, A, A, 

A 
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66 - E. P.: Primeiro, é importante, para falar de educação, conhecer bem a nota do 

Rio. A cidade do Rio, que é a maior rede municipal do país, não tem o pior IDEB 

do país. A cidade do Rio de Janeiro tem o 5° ou 6° melhor IDEB do país, e aguarde, 

deputado [M. F.], o resultado que NÓS vamos ter do IDEB realizado no ano 

passado, como a cidade do Rio de Janeiro está evoluindo. 

E 

67, 68 - E. P.: A situação da educação que NÓS pegamos foi a situação da 

aprovação automática, e aprovação automática, ela diz bem o que era a cidade que 

NÓS encontramos. Uma cidade que não acreditava no seu futuro, aprovação 

automática era isso: criança que estudava e aprendia e passava de ano, a criança que 

não estudava e não aprendia e passava de ano também. 

N, N 

69 - E. P.: NÓS implementamos as Escolas do Amanhã. Fizemos um processo de 

reforço escolar fantástico, acabamos, diminuímos enormemente a defasagem séria 

de 12% para 6%.  

N 

70, 71, 72 - M. F.: NÓS queremos as escolas públicas de qualidade, NÓS queremos 

as escolas com professor valorizado e com professor tendo autonomia pedagógica, 

NÓS queremos devolver a alma para esse professor e para essa escola.  

A, A, A 

73 - E. P.: NÓS temos enorme orgulho dessa rede, eu conheço muito bem, até 

porque eu moro há muito tempo na cidade do Rio de Janeiro, ando por aí há muito 

tempo, conheço bem as escolas da prefeitura do Rio. 

E 

74 - E. P.: NÓS construímos os espaços de desenvolvimento infantil de muita 

qualidade, você tem novas tecnologias sendo introduzidas, a Educopédia é uma 

inovação que está sendo copiada por todo país. .  

N 

75 - E. P.: A grande evolução que NÓS fizemos na educação, tenho muito orgulho 

da rede municipal de ensino da prefeitura do Rio, tenho muito orgulho de toda as 

professoras e professores que estão nos ouvindo agora, do trabalho que o órgão 

central, através da Claudia Costin, tem feito. 

N 

76, 77, 78 - E. P.: NÓS fizemos um grande investimento na cultura do município. 

Primeiro, cuidamos dos equipamentos, reformamos vários equipamentos, 

N, N, N 
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construímos vários equipamentos. NÓS reinauguramos o antigo Imperator no 

Méier, estamos fazendo quatro arenas cariocas (...). NÓS saímos de 1milhão de 

reais investido no último ano da administração anterior para 35 milhões de reais 

esse ano, total de 90 milhões de reais. 

79, 80, 81 - E. P.: NÓS tínhamos um déficit de quase 7 mil e 500 professores 

quando NÓS entramos na prefeitura. Ao longo desse período, NÓS contratamos 

mais 16 mil professores, é por isso que essa rede municipal de ensino é uma rede 

que  nos orgulha muito. 

N, N, N 

82 - E. P.: NÓS, recentemente, compramos o Teatro Ipanema, colocamos na rede 

municipal de teatros, vamos continuar com os editais, investindo muito na Rio 

Filmes para que a gente possa ter de fato o Rio se consolidando como o maior polo 

áudio visual do Brasil.  

N 

83 - E. P.: Por exemplo, recentemente, na revitalização da Zona Portuária, NÓS 

encontramos ali o Cais do Valongo, o Cais da Imperatriz, o Jardim do Valongo, ali 

estamos fazendo o Museu de Arte do Rio, um conjunto de iniciativas, o Centro 

Cultural Zé Bonifácio, ou seja, um conjunto de iniciativas importantes para uma 

atividade que é absolutamente prioritária (...). 

N 

84 - O. L.: Eu queria fazer um apelo, com todo respeito que tenho ao prefeito, para 

que pudesse ainda paralisar essa iniciativa de derrubar, mas NÓS vamos ganhar a 

prefeitura, esteja certo quem é contra a derrubada da Perimetral que, votando no 

Otávio Leite, ela vai ser preservada, ela vai se incorporar ao programa do Porto 

Maravilha, que é um programa bem-vindo. 

A 

85, 86, 87 - R. M.: O Rio de Janeiro vive uma crise, a juventude vive uma crise, não 

há programas de prevenção às drogas, os jovens estão entregues às drogas, por quê? 

Porque o Ensino Médio do Rio de Janeiro é o pior do Brasil junto com o Piauí, e o 

Piauí é um estado pobre do PMDB do Eduardo Paes. NÓS precisamos cuidar da 

nossa juventude, NÓS precisamos encontrar um mecanismo de trazer o jovem de 

volta para sociedade, NÓS temos uma proposta: Aliança pela Vida. 

A, A, E 

88 - R. M.: A Aliança pela Vida, Aspásia, é projeto que nós vamos criar, copiando 

Minas Gerais, não queremos inventar tudo, queremos copiar os bons projetos aonde 

A 
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nós vamos usar a sociedade civil, as igrejas, todos aqueles que tratam da 

dependência química. E, do outro lado, vamos garantir um cartão para que as 

famílias possam levar os seus filhos, os jovens para um tratamento. Paralelo a isso, 

NÓS queremos muito dar uma solução para educação da juventude. 

89 - R. M.: A Clarissa, que é minha vice, ela propôs, e nós vamos criar o Instituto 

Carioca da Juventude, por quê? Porque NÓS precisamos dar atenção na parte 

cultural, na parte de educação, na parte de capacitação profissional para esses 

jovens. E o nosso instituto, que ela foi ver em Portugal, em Lisboa, é um caminho 

muito interessante.  

A 

90 - A. C.: (...) é muito triste constatar que um número imenso da população, 70% 

da nossa população, não tem o Ensino Fundamental completo, portanto, não tem 

acesso a bons empregos. NÓS precisamos trazer empresas para o Rio de Janeiro e 

precisamos melhorar a qualidade da educação, porque só educação pode garantir 

aos nossos filhos estes empregos. 

A 

91, 92 - R. M.: Agora, para que os jovens possam participar desse desenvolvimento 

que o Rio terá nos próximos anos com os grandes eventos, NÓS precisamos 

qualificar a juventude (...). E depois, um outro grande desafio com relação à 

juventude, NÓS precisamos trazer esses milhares de jovens, quase 30% da rede, que 

deveria estar estudando, e não está estudando, está nas ruas, infelizmente, entregue 

ao crack (...). 

A, A 

PRESIDÊNCIA - SBT Tipo 

Textual 

93 - D. R.: O montante prometido pela senhora [M. S.], em todas essas promessas, 

equivale a quase tudo o que se gasta em saúde e educação, e olha que NÓS 

triplicamos os valores que investimos em educação e quase duplicamos os valores 

investidos em saúde, apesar de termos perdido a CPMF. 

N 

94 - D. R.: Olha, Eduardo Jorge, eu acredito que, de fato, NÓS temos de mudar toda 

a estratégia penitenciária, recuperar preso é algo absolutamente imprescindível.  

A 

95 - D. R.: Por exemplo, NÓS temos de criar linhas de educação especialmente para A 
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recuperar presos. O Pronatec terá, uma parcela dele se destinará a formar e 

recuperar presos. 

96 - D. R.: No que se refere a presos, sem culpa, que estão nas prisões, NÓS temos 

de acelerar todos os processos penais que hoje evitam que o preso saia. Muitas 

vezes, ele sequer tem defesa e nem sabe qual é a pena que ele tem.  

A 

97 - D. R.: Os Estados Unidos teve crescimento negativo no primeiro trimestre 

desse ano. O Japão e Alemanha, agora no segundo trimestre. É fato que isso mostra 

que a crise não acabou. Eu considero que a nossa diferença é que NÓS não 

enfrentamos a crise nem desempregando nem arrochando salários, e acredito que 

criamos as bases para um novo ciclo. 

N 

98 - D. R.: É importante lembrar que, no governo meu e do presidente Lula, NÓS 

fortalecemos a Polícia Federal. 

N 

99 - D. R.: Candidata Marina Silva, o que deu certo no meu governo foi que NÓS 

tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza e elevamos 42 milhões de pessoas à 

classe média. Muitas coisas nós ainda vamos ter de continuar fazendo. 

N 

100 - D. R.: (...) candidato [A. N.], a sua memória é tão fraca que, no caso do 

transporte público, o senhor esquece que NÓS temos parceria com o Governo do 

Estado de Minas em todas as grandes obras de mobilidade urbana que existem em 

Minas Gerais. 

E 

101 - D. R.: Exemplo, no metrô que NÓS estamos fazendo em BH, em Belo 

Horizonte, é feito em parceria com o Governo do Estado, e a Prefeitura e a 

iniciativa privada, candidato [A. N.]. Acho que o senhor está mal informado. 

E 

102 - D. R.: Além disso, candidato, NÓS temos nove metrôs em todas as capitais do 

Brasil sendo feitos, o meu governo colocou 143 bilhões de reais.  

E 

103 - D. R.: NÓS temos 6 novos trens interurbanos, três monotrilhos, dois além do 

de São Paulo. 

E 

104 - M. S.: NÓS temos a compreensão de que o tratamento do esgoto, ele melhora 

a qualidade de vida das pessoas na saúde, melhora a educação das crianças, porque 

A 
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elas, quando são acometidas de doenças e faltam à escola, isso há um prejuízo de 

cerca de 18% na sua aprendizagem. 

105 - M. S.: E é por isso que, no nosso programa de governo, NÓS estamos 

priorizando o tratamento do esgoto (...).  

A 

106 - M. S.: E naquela oportunidade [quando candidata pelo PV em 2010], o que 

NÓS propusemos, e que eu acredito, é que esse debate [sobre a descriminalização 

do aborto] precisa ser feito com muito cuidado e responsabilidade.  

N 

107, 108 - M. S.: Em primeiro lugar, candidata Dilma, o que NÓS estamos 

afirmando no nosso programa de governo é que, além do Pré-Sal, que é uma riqueza 

necessária que deve ser explorada com todo o cuidado, inclusive para que os seus 

recursos possam ser investidos corretamente em educação para melhorar a 

qualidade de vida dos nossos jovens e apostar em ciência, tecnologia e inovação, 

NÓS estamos reafirmando a necessidade de continuar explorando essa fonte de 

energia. 

E, E 

109 - M. S.: NÓS queremos combinar as duas coisas. O Brasil já é gigante pela 

própria natureza, mas precisa se tornar gigante pela natureza das decisões que 

tomarmos. 

A 

110 - M. S.: O que NÓS queremos é que essa fonte de riqueza [petróleo] seja 

explorada para melhorar a vida dos brasileiros, inclusive utilizando os recursos para 

buscar novas formas de riqueza com tecnologia e inovação para criar novos 

produtos, novos materiais, energia limpa, renovável e segura e de geração 

distribuída. 

A 

111 - M. S.: Em primeiro lugar, eu tenho dito, Luciana, que nós teremos uma 

atitude de reconhecer os ganhos históricos da realidade brasileira. NÓS 

reconhecemos que a estabilidade econômica foi uma conquista da sociedade 

brasileira, que infelizmente foi negligenciada no governo da presidente Dilma, 

porque a inflação volta a crescer, os juros estão ficando elevados, e a 

responsabilidade fiscal não está acontecendo como deveria. 

E 

112 - M. S.: NÓS queremos recuperar sim o tripé da política macro econômica, e A 
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estou dizendo isso desde 2010. Isso não tem nada a ver com ser auxiliar desse ou 

daquele.  

113 - M. S.: Porque sem crescimento, sem estabilidade econômica, com a volta da 

inflação, não tem como fazer a saúde, a educação, a segurança pública, a 

mobilidade ficarem melhor na vida dos brasileiros. E esse é o esforço que NÓS 

queremos fazer, parar de fulanizar as conquistas e tê-las como sendo de toda a 

sociedade brasileira. 

A 

114 - M. S.: Eu tenho as convicções de que é preciso manter sim as conquistas, que 

temos que corrigir os erros e, quanto à questão da mudança do programa de 

governo, foi em função de um erro que a equipe do programa de governo fez no 

processo. NÓS defendemos as  liberalidades individuais e queremos combater toda 

e qualquer forma de discriminação a quem quer que seja. 

A 

115 - M. S.: NÓS defendemos sim a autonomia do Banco Central, porque este 

governo, com atitude que tem tomado, com políticas erráticas tem feito com que a 

autonomia de fato fosse completamente depreciada (...). 

A 

116 - E. J.: No nosso ponto de vista do PV, ao contrário da maioria dos candidatos 

aqui, os três do G 3, NÓS não concordamos que esse controle da inflação tenha que 

ser feito pela bolsa Selic. 

A 

117 - E. J.: Tinham algumas questões, questões do programa do PV de longa data, 

não só do PV do Brasil, mas de uma corrente internacional que NÓS somos, são 

essas duas questões para diminuir o prejuízo, a saúde dos usuários e combater o 

crime e, ao mesmo tempo, dar o direito às mulheres à interrupção da gravidez e não 

tratá-las como criminosas (...). 

E 

118 - E. J.: (...) NÓS queremos reforçar, resgatar o prestígio da democracia 

representativa brasileira que está indo ladeira abaixo, e um dos motivos principais é 

que os políticos hoje se comportam como se política fosse negócio, como se política 

fosse profissão, como se política fosse uma carreira, uma verdadeira casta apartada 

do povo. 

A 

119 - E. J.: Foi um debate bastante democrático, mas esse minuto que eu tenho aqui N 
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é o que eu tenho na TV, pouquíssimo, para discutir essas teses difíceis, como diz o 

jornalista, por falta de coragem das lideranças brasileiras. Assim, NÓS criamos o 

PV de uma forma inovadora, uma forma de multiplicar esses pães e peixes desse um 

minuto. 

120 - L. G.: O PSOL defende, além da auditoria da dívida pública, uma revolução 

na estrutura tributária do país, que hoje é extremamente injusta. A maior parte da 

nossa arrecadação vem de quem ganha até três salários mínimos, (...) e esse dinheiro 

está indo para enriquecer um punhado de milionários. NÓS queremos regulamentar 

o imposto sobre as grandes fortunas. 

A 

121 - L. G.: Direitos Humanos não se negocia, direitos sociais não se entrega, é 

preciso ter lado, o lado do PSOL é o lado do povo, NÓS estamos juntos com a 

juventude, com os trabalhadores, com os aposentados, servidores públicos em 

defesa de mais direitos e pedimos o seu voto no 50. 

E 

122 - A. N.: Caro Kennedy [jornalista Kennedy Alencar], a marca do PSDB é a 

marca da austeridade, NÓS jamais transformamos e jamais transformaremos em 

heróis nacionais, agora eu sou um cidadão que prezo o estado de direito e tenho que 

permitir que a justiça dê o seu veredito final [sobre os casos de corrupção no 

PSDB]. 

N 

123 - A. N.: Eu tenho absoluta segurança de que o Brasil, a partir de janeiro do ano 

que vem, vai viver um novo ciclo em que as denúncias sucessivas que hoje recaem 

sobre o governo vão ser superadas. NÓS queremos tirar as nossas empresas das 

páginas policiais dos jornais e reintroduzi-las nas páginas da economia. 

A 

124 - A. N.: No caso do PT, houve uma condenação pela maior corte brasileira, e 

não que NÓS torcêssemos por isso, mas é uma condenação que tem que ser 

respeitada e a reação, na verdade, do Partido dos Trabalhadores não ajuda ao 

sentimento e ao entendimento, principalmente das novas gerações, de que existe 

uma mesma justiça para todos. 

E 

125 - A. N.: Meu caro candidato, concordei com o diagnóstico que Vossa 

Excelência faz, mas posso dizer, de forma muito clara, que NÓS queremos que os 

juros que o BNDES oferece hoje possam ser praticados pelo conjunto da economia. 

A 
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126 - A. N.: NÓS acreditamos na responsabilidade fiscal, na transparência como 

instrumento absolutamente necessário ao resgate dessa credibilidade, quero retomar 

o fortalecimento e a proteção das agências reguladoras (...). 

A 

127 - A. N.: A federação será reformada no nosso governo, porque a mudança está 

por vir, mas NÓS precisamos, mais do que isso, saber aonde essa mudança vai nos 

levar. 

A 

128 - P. E.: Mas NÓS queremos enfatizar que a família brasileira, ela tem não só 

essa carência de saneamento, ela tem sido agredida, ela tem sido vilipendiada (...). 

A 

129 - L. F.: Primeiramente meu partido existe há 20 anos, e eu sempre disputo 

campanhas em todos os níveis, especialmente majoritárias. (...). Agora NÓS 

estamos lançando, aqui em São Paulo, governador, senador, e eu na presidência, e 

outros oito estados no Brasil. 

E 

PRESIDÊNCIA - BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

130 - D. R.: Nessa eleição, eu acredito que dois projetos e duas visões de Brasil 

estarão se apresentando. NÓS fizemos o mais profundo processo de distribuição de 

renda e inclusão social das últimas décadas. 

N 

131 - D. R.: Ao mesmo tempo, criamos o maior e um grande mercado de consumo 

de massa que beneficiou extremamente a economia. Todos ganharam, mas 

ganharam mais os que mais precisavam. Eu acredito que NÓS lançamos as bases 

para um novo ciclo de desenvolvimento. 

N 

132 - D. R.: NÓS investimos profundamente na criação de empregos, na 

valorização dos salários, na estabilidade macro econômica do país, diminuindo 

dívida, garantindo que o povo brasileiro tivesse novas oportunidades. 

N 

133, 134, 135 - D. R.: Diante de uma grave crise, candidato [A. N.], NÓS 

mantivemos emprego, NÓS mantivemos salário e NÓS continuamos investindo. No 

passado, o que acontecia? O desemprego era extremamente grave, as pessoas que 

buscavam emprego davam voltas no quarteirão como se diz em Minas Gerais, era 

N, N, N 
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isso. 

136 - D. R.: Se considerar eu e o Presidente Lula, NÓS triplicamos o valor gasto na 

educação, da creche à pós-graduação.  

N 

137 - D. R.: Gostaria de saber, candidato [A. N.], o que o senhor acha de um 

programa como o Pronatec, um programa que foi baseado nas escolas técnicas, que 

NÓS acabamos com a proibição feita durante o seu governo? 

N 

138 - D. R.: Foi por causa dessas escolas técnicas que NÓS pudemos dar 

oportunidades para os jovens de fazer um curso técnico, para os adultos também. 

N 

139 - D. R.: Considero ainda, candidato [A. N.], que é fundamental que o país pare 

de ter impunidade, investiga ou finge investigar, e não pune. NÓS mudamos essa 

realidade. 

N 

140, 141 - D. R.: Candidato [A. N.], eu estou falando de violência contra a mulher. 

NÓS não nos apropriamos da lei Maria da Penha, pelo contrário, NÓS 

incentivamos sua aprovação, participamos junto com a sociedade e com o 

movimento de mulheres dessa aprovação.   

N, N 

142 - D. R.: Agora, candidato [A. N.], NÓS encaminhamos toda uma política de 

proteção à mulher, de proteção à mulher vítima de violência. 

N 

143, 144 - D. R.: A Casa da Mulher Brasileira que NÓS estamos construindo em 

todos os Estados, unificando todos os órgãos, o Ministério Público, todos os órgãos 

de proteção, as defensorias, que vai acolher e proteger a mulher vítima de violência, 

ela é algo que NÓS realizamos. 

N, N 

145 - D. R.: Além disso, candidato [A. N.], no Bolsa Família, no Minha Casa Minha 

Vida, NÓS priorizamos as mulheres, no Pronatec, as mulheres hoje são a maioria. 

N 

146 - D. R.: Aliás, no governo Fernando Henrique Cardoso, fizeram o mesmo 

financiamento do BNDES, só que para vender ônibus. NÓS fizemos o mesmo 

financiamento a empresas brasileiras, não foi a Cuba, foram a empresas brasileiras 

para gerar empregos aqui. E disputamos esses financiamentos de serviços, porque é 

uma área estratégica no mundo. 

N 
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147 - D. R.: Qual é a área? Vender serviços de engenharia na América Latina. Hoje 

NÓS estamos na frente, e queremos continuar. Quem não exporta no mundo, 

candidato [A. N.], não ganha. 

E 

148, 149 - D. R.: Eu queria dizer que, no caso dos programas sociais, que NÓS 

temos imenso compromisso, NÓS não condicionamos nossos programas a outras 

razões como a medidas antipopulares ou impopulares e ajustes fiscais e choque de 

gestão. 

E, N 

150, 151 - D. R.: O senhor [A. N.] me desculpa, mas NÓS não fizemos um 

programa Bolsa Família para cinco milhões, fizemos para 50 milhões. No Minha 

Casa Minha Vida, candidato, NÓS chegamos a três milhões, 750 mil moradias 

construídas, é o maior programa habitacional do Brasil até hoje. 

N, N 

152 - D. R.: Vou repetir: o financiamento não foi a Cuba, porque não pode ser feito 

a Cuba, o financiamento só pode ser feito a empresas brasileiras. Assim como no 

governo Fernando Henrique fizeram um financiamento para vender ônibus, NÓS 

fizemos um financiamento para vender serviços de engenharia. 

N 

153 - D. R.: Candidato [A. N.], eu acredito que o senhor também não vai querer que 

eu diga que a responsabilidade do Ensino Médio é, principalmente, dos estados, e 

que, neste quesito, nós temos uma situação lamentável. O que NÓS temos insistido, 

candidato, primeiro, fizemos o Pronatec para tratar a questão do Ensino Médio 

também como uma questão de formação profissional. 

N 

154, 155, 156, 157, 158 - D. R.: NÓS temos feito, talvez, candidato [A. N.], o maior 

esforço, não vou dizer que é o maior, mas vou dizer que são os melhores resultados 

dos últimos anos em educação. NÓS multiplicamos por dois o número de 

estudantes universitários. NÓS voltamos a criar escolas técnicas e a construir o 

Pronatec. NÓS temos um programa de creches que está construindo, que já 

construiu e entregou mais de duas mil e que está em construção mais de quatro mil 

em parceria com os municípios. Ao mesmo tempo, NÓS temos extrema atenção à 

necessidade de formação científica e tecnológica com o Ciências sem Fronteiras, 

levando os nossos estudantes a estudar nas melhores universidades do mundo. 

N, N, N, 

E, E 
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159, 160 - D. R.: Por que quantas criança de quatro a cinco anos estão nas pré-

escolas? 89%, candidato [A. N.]. Por isso é que é possível universalizar até 2016, e 

NÓS estamos fazendo um esforço imenso para colocar as crianças na escola. Aí sim 

tem um déficit, só 30% das crianças estão nas creches. NÓS fizemos um imenso 

esforço, mais de duas mil creches construídas e mais de quatro mil em construção. 

N, N 

161 - D. R.: Candidato [A. N.], de uma coisa NÓS, do meu governo e dos governos 

do Presidente Lula, temos muito orgulho: o fato de termos mudado a lógica no 

Brasil, que era a lógica do desemprego, a lógica do retrocesso. 

E 

162 - D. R.: Acho que o povo brasileiro tem de ter muito medo, porque está em 

questão se vai ou não vai continuar havendo emprego. Nós, nesse período de crise 

em que o mundo desempregou 60 milhões de pessoas, NÓS empregamos 12 

milhões. 

N 

163 - D. R.: Agora, que, numa reunião do G20, dizem que as 20 maiores economias 

têm cem milhões de desempregados, NÓS criamos no mesmo período, 5 milhões e 

600 mil empregos. 

N 

164 - D. R.: O Bolsa Família não tem nenhum parentesco com os governos sociais 

dos governos tucanos. NÓS, de fato, temos a nossa taxa de desemprego hoje menor 

da história das últimas três décadas. E, candidato [A. N.], essa é uma taxa próxima 

do pleno emprego.  

E 

165 - D. R.: Aí o senhor [A. N.] disse que era pleno emprego de dois salários 

mínimos [no governo FHC]. Eu quero dizer para o senhor: 70% dos trabalhadores 

brasileiros ganham dois salários mínimos. NÓS queremos avançar nisso, por isso 

criamos o PRONATEC, que vocês tinham proibido. 

A 

166 - A. N.: É claro que NÓS queremos ... os bons projetos estão aí para serem 

continuados. Ninguém é dono de bons projetos. O Bolsa Família vai continuar, 

porque vocês continuaram e unificaram. O que eu quero é saúde com mais 

investimentos do Governo Federal. 

A 

167 - A. N.: A senhora repete os mesmos números, não são verdadeiros. Aliás, não E 
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falar a verdade se tornou uma tônica da sua campanha desde o primeiro turno. NÓS 

temos propostas, sim, apresentadas e debatidas com enorme intensidade no Brasil 

afora. 

168 - A. N.: NÓS estamos apresentando a todo o Brasil para debater o futuro, para 

apresentar propostas, para tentar dar às pessoas, novamente, esperança em relação 

ao que vai acontecer com os seus filhos. 

E 

169 - A. N.: Não é verdade, candidata [D. R.]. A senhora falta com a verdade. 

Ninguém deve nada para a saúde. NÓS temos a melhor saúde da região Sudeste 

segundo o seu governo. 

E 

170 - A. N.: NÓS precisamos fazer cursos técnicos de maior duração, porque 

muitos que estão se formando no Pronatec não estão encontrando uma colocação 

adequada. 

A 

171 - A. N.: A minha vida pública é uma vida honrada, candidata [D. R.], eu deixei 

o governo de Minas com 92% de aprovação, porque NÓS transformamos o Estado 

com ética e com eficiência, candidata. 

N 

172, 173 - A. N.: Mas NÓS temos que avançar no apoio, candidata [D. R.], aos 

estados e aos municípios que não têm tido a estrutura e a condição necessária ao 

enfrentamento da violência contra a mulher, seja nos programas disque denúncia, 

seja nas delegacias próprias que NÓS temos que avançar. 

A, A 

174 - A. N.: O Bolsa Família é um avanço, vai ser continuado no nosso governo, vai 

ser aprimorado com o programa Família Brasileira, que eu já apresentei. Mas, se 

nós fizermos aí um DNA do Bolsa Família, candidata [D. R.], me desculpe, mas o 

pai será o presidente Fernando Henrique e a mãe será a dona Ruth Cardozo, porque 

foi ali que NÓS mudamos a compreensão em relação às necessidades das pessoas. 

N 

175, 176 - A. N.: Eu acho que a senhora concordará comigo. Infelizmente, em todos 

os rankings internacionais, onde é avaliada a qualidade de educação no Brasil, nós 

estamos na lanterna. Houve um esforço de estados, houve um esforço de municípios 

ao longo dos últimos anos, mas nós fracassamos. Nós falhamos, por exemplo, na 

melhoria da qualidade do Ensino Médio. É preciso NÓS resgatarmos a qualidade da 

A, A 
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escola brasileira. É preciso que NÓS possamos fazer uma regionalização, uma 

flexibilização dos currículos, por exemplo, do Ensino Médio. 

177 - A. N.: Pois bem, telespectador, telespectadora, a nossa proposta para a 

educação começa exatamente por cumprir uma promessa que não foi cumprida pela 

candidata oficial. A construção das seis mil creches que ficaram pelo caminho. 

NÓS temos que garantir a universalização do acesso das crianças de quatro anos na 

pré-escola. 

A 

178 - A. N.: Temos que avançar no Ensino Fundamental, e eu discordo da senhora 

[D. R.], a questão da flexibilização do currículo deve se dar no Ensino Médio, é essa 

a discussão, e NÓS discutimos a meritocracia, algo que seu governo descuidou ao 

longo dos anos. 

E 

179, 180 - A. N.: Eu introduzi, em Minas Gerais, a meritocracia. NÓS passamos, 

candidata [D. R.], a remunerar melhor aqueles que apresentavam melhores 

resultados, esta foi a razão pela qual NÓS tivemos os resultados que tivemos 

extremamente positivos na educação, outros na saúde.  

N, N 

181, 182 - A. N.: É o pior desempenho da indústria de todos esses últimos 50 anos, 

candidata [D. R.]. O que eu vou fazer é resgatar a credibilidade do país, eu vou 

atrair de novo investimentos que vão ser nossos parceiros na infraestrutura, nas 

políticas sociais quando for o caso. NÓS temos a capacidade, candidata, pelos 

quadros que NÓS temos, pela capacidade que já demonstramos no passado, de 

acenar para um futuro diferente desse que nós aí hoje estamos vendo.  

E, E 

183 - A. N.: O que eu quero aqui reafirmar é que NÓS precisamos melhorar sim a 

qualidade do emprego no Brasil. E não será crescendo zero, como nós vamos 

crescer esse ano, que isso vai acontecer.  

A 

184, 185 - A. N.: Vamos tentar entrar numa fase virtuosa, onde NÓS possamos unir 

o Brasil, onde NÓS possamos fazer esforços sim para que o Brasil volte a ser 

respeitado, e isso passa exatamente por atitudes de um governo que venha 

reconhecer os equívocos que seu governo, infelizmente, não demonstra capacidade 

de reconhecer que fracassou.  

A, A 
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186 - A. N.: Há nove dias atrás mais de 30 milhões de brasileiros confiaram na 

nossa proposta de mudança, acreditaram que NÓS temos condições sim de 

reconciliar o Brasil com seu futuro. 

E 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T Tipo 

Textual 

187 - L. G.: O Aécio, que muito te acusa, não tem autoridade para falar, porque esse é o 

mesmo método do PSDB, mas o PSOL tem autoridade, porque NÓS não aceitamos 

governar com a direita, e também não aceitamos implementar políticas que só 

beneficiem os bancos e as grandes empreiteiras como vocês têm feito. 

A 

188 - D. R.: Candidato Eduardo Jorge, eu acredito que NÓS temos um programa muito 

importante que é o Pronatec. Aliás, o Pronatec faz parte de todo um esforço de voltar a 

investir em escolas técnicas.  

A 

189 - E. J.: (...) na área da educação, presidenta Dilma, o Partido Verde, analisando o 

plano nacional de educação, recentemente aprovado no Congresso Nacional, definiu três 

áreas como prioritárias daquelas suas 20 metas, que a senhora conhece bem, que são as 

metas 17, 18 e 20. A meta 20 é aquela que amplia os recursos para a educação em geral 

do Brasil, que NÓS devemos perseguir para que seja universalizada com qualidade.  

A 

190 - D. R.: Eu concordo com o senhor, candidato [E. J.], que é muito importante 

valorizar o professor. Tanto é assim que NÓS enviamos e aprovamos no Congresso a lei 

que destina 75% dos royalties e 50% do petróleo do Pré-Sal para a educação.  

N 

191 - P. E.: Candidata Marina, eu tenho falado que ajudei, como precursor do Bolsa 

Família, a implantar, no Rio de Janeiro, o cheque cidadão. Àquela altura, NÓS 

atendíamos às famílias com a obrigatoriedade de que cada família colocasse suas 

crianças nas escolas. 

N 

192 - M. S.: No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no cadastro e 

não foram alcançados, e NÓS temos uma proposta que é de dar o décimo terceiro salário 

para aquelas pessoas que hoje recebem o Bolsa Família, porque a pior coisa que tem é 

chegar ao Natal e não ter como sequer dar uma ceia para o seu filho. 

E 
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193 - L. G.: O teu discurso de ódio [L. F.] é o mesmo discurso que os nazistas fizeram 

contra os judeus, é o mesmo discurso que os racistas fazem contra os negros, mas o 

racismo hoje, felizmente, já é crime, por isso, tu não poderias ter dito o que disseste em 

relação aos negros. Tu te encoraja  de acusar homossexuais, transexuais, lésbicas, 

travestis, porque, infelizmente, a homofobia no Brasil ainda não é crime, mas NÓS 

estamos lutando na Câmara Federal.  

E 

194, 195 - D. R.: Então, eu queria ler o depoimento que ele fez na CPI do senado, no 

dia 10 de junho de 2014, quando foi convocado pelos partidos de oposição a depor: 

"Como me foi perguntado sobre a minha saída como diretor”, responde ele, “peguei 

avião de Fortaleza para Brasília, fui ao gabinete do ministro, e aí o ministro me falou: 

Paulo, é o seguinte NÓS estamos tendo uma mudança, mudanças na diretoria. NÓS 

resolvemos que precisamos ter uma nova pessoa na diretoria de abastecimento.” E o 

ministro falou “Eu gostaria que você fizesse uma carta de demissão.” Eu disse “nenhum 

problema, eu faço".  

N, N 

196, 197 - A. N.: As nossas propostas são muito claras, candidata [D. R.]. NÓS, sim, 

privatizamos setores que eram necessários que fossem privatizados. (...) NÓS fizemos as 

privatizações de setores importantes como siderurgia, porque eram necessários. No meu 

governo, estou aqui afirmando isso, olhando para o telespectador, a Petrobras vai ser 

devolvida aos brasileiros.  

N, N 

198 - A. N.: Eu me lembro, e me lembro muito bem, Pastor Everaldo, que eu era 

governador de Minas Gerais no ano de 2006, 2005 para 2006, e, ainda no meu primeiro 

mandato, NÓS fizemos a primeira das reuniões da Granja do Torto comandada pelo 

presidente da República com outros 20 e poucos governadores do estado. E começamos 

ali a discutir um projeto viável, racional, principalmente para aqueles que integrariam, a 

partir daquele instante, o sistema de previdência no Brasil. 

N 

199 - A. N.: O que eu quero dizer em relação à questão da previdência é que eu vou 

trabalhar, trabalhar muito, junto às centrais sindicais para que NÓS possamos rever o 

fator previdenciário, que vem tirando uma parte muito expressiva das receitas ou das 

aposentadorias dos brasileiros. 

A 

200, 201 - P. E.: O PSC defende o fim do fator previdenciário. NÓS defendemos, A, A 
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porque hoje a eficiência da previdência é lamentável, porque NÓS precisamos ter uma 

alternativa, recuperar o poder da aposentadoria, não levianamente.  

202 - A. N.: NÓS temos, Eduardo Jorge, uma proposta. Uma proposta realista, uma 

proposta exequível é de que, na primeira semana de abertura do Congresso, se eleito 

formos, nós apresentaremos uma proposta de simplificação do sistema tributário na 

direção da criação de imposto de valor agregado, com a diminuição do número 

excessivo de impostos indiretos que aí estão.  

E 

203 - A. N.: (...) nós apresentaremos uma proposta de simplificação do sistema tributário 

na direção da criação de imposto de valor agregado, com a diminuição do número 

excessivo de impostos indiretos que aí estão. Esse é o primeiro passo para que NÓS 

possamos permitir que os gastos correntes do governo, que avançaram muito ao longo 

do período de governo do PT, possam se encaixar no crescimento da própria economia 

para aí fazer uma reforma tributária que diminua a carga horizontalmente. 

A 

204, 205 - L. G. Se não conseguiam emprego antes, muito menos depois que saem 

dessas prisões e aí caem de volta nas garras do narcotráfico, e essa suposta guerra às 

drogas, que, na verdade, é uma guerra aos pobres, também só aumentou a violência e a 

corrupção policial, por isso NÓS defendemos, Levy Fidelix, o fim dessa lógica de 

segurança pública amparada na guerra às drogas, uma mudança profunda nas polícias 

que merecem melhores salários e que precisam de um treinamento que realmente sirva 

para defender os direitos das pessoas, para defender os direitos humanos e não para 

violá-los como, lamentavelmente, nós temos visto hoje, porque é parte da estrutura 

militarizada da polícia violar direitos, e NÓS defendemos a desmilitarização.  

A, A 

206 - L. G.: Assim como não faço apologia do uso do álcool, do cigarro, do Lexotan ou 

do Rivotril, mas eu também não faço a defesa de que o jovem, porque fuma maconha, 

deve ser encarcerado. NÓS defendemos que os jovens precisam de futuro, de liberdade, 

de escola e de emprego.  

A 

207, 208 - M. S.: Temos uma proposta, sim, para a segurança pública, Luciana. A 

proposta de fazer com que os recursos que temos hoje para segurança pública no Fundo 

Nacional de Segurança Pública, que são insuficientes, que eles possam sair dos 600 para 

6 bilhões. NÓS queremos fazer um investimento em parceria com os governos 

A, E 
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estaduais, porque hoje NÓS temos cerca de 56 mil pessoas que estão sendo assassinadas 

por ano, em função de um descaso que o Governo Federal tem em tratar do problema da 

segurança como se fosse um problema nacional.  

209, 210, 211, 212 - A. N.: NÓS combatemos o governo do PT, porque NÓS temos 

uma visão de mundo absolutamente diversa da que eles têm. NÓS queremos um Brasil 

que possa se conectar com as cadeias globais de produção para gerar renda e empregos 

aqui no Brasil, NÓS queremos uma gestão pública profissionalizada onde a meritocracia 

possa substituir esse aparelhamento absurdo da máquina pública.  

E, A, A, 

A 

213, 214 - A. N.: Eu estou aqui hoje como candidato à presidência da República, porque 

NÓS construímos um projeto no qual NÓS acreditamos, não é o seu [L. G.], eu respeito 

o seu, mas também não acredito nele.  

N, A 

215 - D. R.: Candidato Aécio, o Brasil passou décadas sem investir em habitação 

popular. NÓS fizemos o maior programa de habitação popular da história do país. Hoje 

tem mais de 3 milhões e 600 mil moradias entre entregues e contratadas, metade 

entregue e metade contratada.  

N 

216 - A. N.: Quando o governo do PT assumiu, o programa social do governo do PT era 

o chamado Fome Zero, que ninguém até hoje entendeu o que era, tanto que desapareceu 

da agenda do PT. E o PT implementou o nosso programa, unificando o Bolsa Escola, o 

Bolsa Alimentação, o Vale Gás e herdando Cadastro Único, já com mais de 5 milhões e 

900 mil pessoas. E fizeram muito bem, eu reconheço essa virtude do presidente Lula. 

Agora, NÓS queremos é superar a pobreza. Eu não me contentarei com a sua simples 

administração como parece satisfazer ao seu governo. 

A 

217, 218 - P. E.: NÓS propomos, logo no início da nossa campanha, a primeira proposta 

foi a criação do Ministério da Segurança Pública. Hoje são 39 ministérios, e nenhum 

deles cuida especificamente da segurança pública do brasileiro. Então, NÓS, ao 

propormos o Ministério da Segurança Pública, estamos querendo reequipar, reaparelhar 

toda a polícia e sincronizar toda a polícia do Brasil: polícia civil, polícia militar, Polícia 

Federal e, inclusive, as nossas Forças Armadas, que têm sido abandonadas e 

vilipendiadas, sucateadas.  

N, E 

219 - D. R.: Demos autonomia para o Ministério Público investigar, reconhecemos a N 
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autonomia que ele tem. Não nomeamos um engavetador da República. Não, porque 

reconhecer autonomia é importante, tem gente que nomeia um engavetador. Demos a 

mesma autonomia para a Polícia Federal, investigamos toda a corrupção. E se hoje esses 

mal feitos, esses crimes, essa corrupção que está sendo descoberta ... foi porque NÓS 

investigamos.  

220, 221 - D. R.: Quem é que pode achar que quem nunca fez os programas vai fazer 

melhor do que quem os construiu? Se vocês acham bons, é porque NÓS construímos. 

Por exemplo, NÓS criamos um Bolsa Família para 56 milhões de pessoas. No passado, 

ele era apenas para 5 milhões, como foi dito há pouco. Então, por que o povo iria 

acreditar, a dona de casa iria acreditar que nós, que criamos os programas fazemos, não 

sabemos fazê-los e vocês saberão? 

N, N 

222, 223 - D. R.: Marina, vamos colocar as coisas e os pingos nos is. O seu diretor, 

nomeado por você, diretor de fiscalização do IBAMA, foi afastado no meu governo por 

crime de desvio de recursos. E eu não saí por aí, Marina, dizendo que você conhecia a 

corrupção e tinha acobertado a corrupção, sejamos corretas na condução. Esse diretor 

[da Petrobras], NÓS investigamos, NÓS prendemos. No passado, ninguém prendia 

ninguém, e as pessoas eram protegidas. Veja só que os crimes do metrô de São Paulo 

foram descobertos pela Suíça. 

N, N 

224 - A. N.: O PSDB, candidata [D. R.], seja justa, seja generosa, o partido que, quando 

assumiu a presidência da República, pegou a inflação a 916% ao ano. Eu vou dizer para 

os telespectadores novamente: 916% ao ano. Levamos a 7%. Teve um pico de 12% a 

partir da eleição do presidente Lula e da imprevisibilidade do que significaria o seu 

governo. NÓS fomos o partido, e nossos aliados nos ajudaram muito nisso, a permitir 

que o Brasil tivesse novamente futuro e respeitabilidade.  

N 

225, 226  - D. R.: Eu queria avisar para o senhor [A. N.] que está em vigência e se 

chama Aqui tem Farmácia Popular, e NÓS o criamos, justamente, para pessoas mais 

velhas que têm hipertensão, diabetes, e para as crianças que têm asma. NÓS somos um 

dos poucos países do mundo, candidato, que fornece remédios de graça.  

N, E 

227 - M. S.: Hoje NÓS temos que enfrentar o problema que leva à morte [violência], 

repito, de 56 mil pessoas por ano, a maioria, repito, pessoas negras, pobres das periferias 

A 
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da nossa cidade. 

228 - M. S.: A falta de uma política de segurança pública faz com que a gente tenha 

presídios completamente superlotados, desumanos, o que é um verdadeiro desrespeito a 

qualquer visão de direitos humanos. NÓS temos que ter um trabalho que leve, em 

primeiro lugar, à prevenção para que não aconteça a violência, para que não tenhamos a 

superlotação.  

A 

229, 230, 231, 232, 233, 234 - D. R.: NÓS estamos investindo 76 bilhões em 

saneamento, NÓS colocamos dinheiro à disposição dos estados e dos municípios. Por 

quê? É atribuição constitucional dos municípios investir em saneamento. E, para você 

ter uma ideia, nesse período todo, NÓS conseguimos mais que dobrar a oferta de 

saneamento básico, esgoto, e aumentamos em 15 milhões os domicílios que foram 

ligados à rede de água. E eu tenho muito orgulho do que NÓS estamos fazendo no 

Nordeste para a convivência com a seca. Porque, no Nordeste, além da integração do 

São Francisco, NÓS fazemos obras em todas as cidades, as grandes cidades. Ceará, por 

exemplo, Eixão das Águas, Cinturão das Águas; Piauí, adutora do Piaus e Bocaina; 

Bahia, adutora do Algodão e do Feijão; Pernambuco, adutora do Pajeú; Canal das 

Vertentes Litorâneas, na Paraíba. Eu acredito que NÓS fizemos muito em saneamento. 

N, N, N, 

E, A, N  

235, 236, 237 - D. R.: Em 2013, desembolsamos 10 bilhões. NÓS damos apoio técnico 

para os municípios fazerem os projetos, NÓS financiamos com juros subsidiados a 

construção de ligações de água e também de esgotos. NÓS conseguimos, inclusive, 

avançar muito junto com os municípios.  

N, N, N 

238 - D. R.: Candidato Aécio, o Brasil assumiu, em Copenhagen, de forma voluntária, a 

redução das emissões de gases de efeito estufa de no nível de 36 a 39%. NÓS, além 

disso, temos reduzido sistematicamente o desmatamento.  

N 

239, 240 - A. N.: NÓS temos, na verdade, um conjunto de iniciativas que precisam ser 

implementadas. Um o seu governo demorou a conduzir no Congresso Nacional, a sua 

regulamentação, que são os cadastros ambientais rurais para que NÓS possamos definir 

com muita clareza quais são as áreas que precisam ser recuperadas e onde elas estão.  

E, A 

241 - A. N.: Infelizmente, durante dois anos, essas propostas ficaram paralisadas, 

exatamente pela omissão da sua base no Congresso Nacional, e NÓS precisamos mudar 

A 
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a nossa matriz, mudar rapidamente, o que o seu governo não fez. 

242 - A. N.: Se o programa do etanol não tivesse sido tão violentamente atacado pela 

política equivocada do seu governo, estaria gerando energia que  equivaleria a um Belo 

Monte, por exemplo. O que NÓS temos que fazer: diversificar a matriz e enfrentar a 

questão do desmatamento que voltou a crescer, senhora presidente, no seu governo. 

A 

243 - A. N.: A participação das termoelétricas na nossa matriz saltou, nos últimos 5 

anos, de 22 para 30%, porque o seu governo não teve a capacidade da previsibilidade. É 

o que falta ao seu governo, é o governo do improviso, é o governo das respostas que 

vêm apenas depois que o problema já existe. Por isso, NÓS precisamos restabelecer o 

planejamento no país, e é para isso que eu me preparei, e é isso que nós vamos discutir, 

espero, no segundo turno. 

A 

244, 245 - A. N.: Além dos investimentos que NÓS fizemos em parceria com o setor 

privado, inclusive permite a remuneração a mais se o preso trabalha, se o preso estuda. 

NÓS temos uma experiência, Levy, extraordinária, que são as APACs, onde ficam os 

presos de menor periculosidade e eles próprios controlam sua segurança em pequenas 

unidades espalhadas pelo estado. 

N, E 

246, 247 - A. N.: Lançamos, em Minas Gerais, algo que eu quero no Brasil, que é o 

projeto de resgate, de regresso. NÓS estimulamos as empresas a trazerem para o 

trabalho formal ex-presidiários, NÓS damos a ela, inclusive, algumas facilidades no 

campo fiscal. O estado tem que ser proativo e não omisso nessa questão, como vem 

sendo hoje. 

E, E 

248, 249 - A. N.: Uma das questões mais debatidas, recentemente, no Congresso 

Nacional diz respeito ao aumento real do salário mínimo. NÓS apresentamos uma 

proposta de prorrogação do aumento real do salário mínimo até o ano de 2019. (...) Mas 

nós sabemos que o aumento real do salário mínimo só vai acontecer se o país voltar a 

crescer. Esse é o grande desafio que NÓS temos pela frente, para o qual eu me preparei. 

N, E 

250 - M. S.: Infelizmente, você [A. N.] não apresentou um programa de governo. 

Apresentou, na última semana, quando já não havia mais tempo para o debate. Por 

respeito ao cidadão brasileiro, NÓS apresentamos um programa de governo para 

enfrentar o problema do baixo crescimento e melhorar a vida da sociedade. 

N 
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251 - M. S.: NÓS temos uma proposta de fazer uma reforma tributária, encaminhando 

no primeiro mês do nosso governo uma proposta para o Congresso Nacional, onde fica 

estabelecido o princípio da justiça tributária.  

E 

252 - M. S.: Na nossa proposta de reforma tributária, NÓS queremos tirar os recursos 

que hoje estão centralizados na União, inclusive para que não se pratique essa política do 

pires na mão, aonde os prefeitos são obrigados a ficar mendigando, na porta do Governo 

Federal, para poder ter algum recurso.  

A 

253 - P. E.: NÓS propomos a redução do estado para um estado mínimo necessário.  E 

254 - M. S.: NÓS estamos trabalhando o nosso plano de governo, porque, como eu 

disse, temos um plano de governo. Infelizmente a presidente Dilma, o Aécio não 

apresentaram um plano de governo.  

E 

255 - L. G.: É preciso aumentar os investimentos nas políticas sociais. NÓS defendemos 

uma reforma tributária, uma revolução tributária que aumente a taxação dos bancos e 

aumente a taxação dos grandes milionários.  

A 

256, 257, 258 - D. R.: NÓS colocamos os pobres no orçamento. E aí eu quero dizer que, 

além do Bolsa Família que cobre 14 milhões de famílias, 56 milhões de pessoas, NÓS 

temos um elenco de políticas sociais. O Bolsa Família tem ligado a ele um conjunto de 

outros programas, por exemplo, o Pronatec. NÓS criamos o Pronatec para garantir que 

essas pessoas do Bolsa Família tivessem também qualificação. Não foi só para elas, foi 

para todos os trabalhadores, mas para elas também.  

N, E, N 

259 - D. R.: NÓS construímos um programa para garantir cisternas, um milhão de 

cisternas pelo Brasil afora. Então, eu acredito que se tem um governo que pode se 

orgulhar das políticas sociais que fez, é o nosso governo. 

N 

260 - D. R.: Hoje NÓS temos uma política bastante regressiva na estrutura dos 

impostos, mas o Governo Federal mudou um pouco essa política. Por exemplo, 

desoneramos toda a cesta básica, desoneramos a folha de pagamento e desoneramos 

todos aqueles bens que são fundamentais na vida do trabalhador, na vida da dona de 

casa, na vida do povo brasileiro.  

E 
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261 - P. E.: Quero agradecer à população brasileira pelo apoio às nossas propostas. Peço 

o seu voto para fazermos a verdadeira mudança de que este país necessita. NÓS, do 

PSC, representamos a verdadeira mudança.  

A 

262, 263 - M. S.: NÓS sabemos o quanto a população quer dar um basta na corrupção, a 

corrupção que drena bilhões e bilhões, que evita com que esse dinheiro seja utilizado 

para a saúde, para a segurança pública, para a mobilidade. NÓS apresentamos um 

programa, um programa para que se tenha o passe livre para os nossos estudantes, um 

programa para que se tenha a saúde que acolhe as pessoas no momento em que elas mais 

precisam e o compromisso de que vamos aprofundar a nossa democracia.  

E, N 

264 - A. N.: A cada um de vocês, eu reitero aqui aquilo que disse quando estivemos 

pessoalmente: eu acredito e acredito muito que NÓS podemos fazer um governo 

transformador. Eu me preparei para isso.  

A 

265 - L. G.: Eu tenho defendido essas bandeiras, que não são minhas, que não são do 

PSOL, são as bandeiras da juventude, do movimento de mulheres, do movimento 

sindical, do movimento popular, dos sem-teto, do sem-terra. Bandeiras que estarão mais 

fortes quanto maior for a votação que o PSOL tiver nesta eleição, porque NÓS 

estivemos na linha de frente da defesa dessas bandeiras durante todo o processo eleitoral 

(...).  

N 

266 - L. G.: NÓS queremos um novo modelo econômico, onde o lucro não esteja acima 

da vida das pessoas.  

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T Tipo 

Textual 

267 - D. R.: Candidato [A. N.], o Brasil é um país que se destaca, hoje, no mundo, 

pelo fato de ter criado milhões de empregos. NÓS não só criamos empregos, como 

também tivemos um aumento significativo da renda neste mês de setembro, 1,5% 

real.  

N 

268, 269 - D. R.: Eu acho que o senhor [A. N.] está mal informado, porque quem 

deixou o país com uma inflação maior do que recebeu foi o governo tucano do 

N, N 
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Fernando Henrique. Além disso, candidato, eu queria dizer que NÓS criamos 

empregos sim, candidato, e o senhor não pode questionar esse fato. São dados reais, 

NÓS aumentamos o salário mínimo 71% em termos reais.  

270 - A. N.: A história a gente não reescreve presidente, o futuro sim, esse NÓS 

podemos escrever de forma diferente do que está sendo escrito pelo seu governo. 

E 

271, 272 - D. R.: Acredito, senador [A. N.], que é necessário a gente parar e olhar 

com muita cautela essa questão do porto. NÓS financiamos uma empresa brasileira, 

que gerou emprego no Brasil. Tanto que gerou emprego que foram, dos 800 milhões 

contratados, NÓS conseguimos gerar quase 156 mil empregos.  

N, N 

273 - D. R.: O governo Fernando Henrique fez o mesmo empréstimo. NÓS também 

fizemos, mas beneficiamos quem, candidato? Empregos brasileiros, brasileiros que 

são empregados.  

N 

274 - D. R.: Candidato [A. N.], o Minha Casa Minha Vida é o maior programa 

habitacional do Brasil. O senhor tem feito algumas críticas a ele. Eu não entendo a 

razão das críticas, uma vez que NÓS batemos todos os recordes construindo 

habitações no Brasil.  

N 

275 - A. N.: Eu quero tranquilizar a todos os brasileiros e brasileiras, porque NÓS 

não vamos apenas manter o Minha Casa Minha Vida, nós vamos aprimorá-lo, 

focando especialmente as regiões de mais baixa renda, onde o atual governo não 

avançou.  

A 

276 - A. N.: Vários programas são da sociedade brasileira e são pagos pelo dinheiro 

do trabalhador brasileiro. E nós vamos subsidiar, sim, programas sociais que têm 

alcance na vida real, na vida das pessoas. NÓS não vamos fazer é o Bolsa 

empresário que ajuda apenas um grupo muito restrito de brasileiros em detrimento 

da grande maioria. 

A 

277, 278 - D. R.: Candidato [A. N.], eu vou reportar, primeiro, ao Banco do Brasil. 

Vocês deixaram o Banco do Brasil com uma grave dívida. NÓS não [deixamos], 

NÓS demos lucro no Banco do Brasil, profissionalizamos o Banco do Brasil.  

N, N 
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279 - D. R.: No caso da inflação, o senhor pode ter certeza, candidato [A. N.], é 

meu compromisso o controle da inflação. Nos últimos dez anos, NÓS mantivemos a 

inflação dentro dos limites da meta.  

N 

280, 281 - D. R.: Vocês chegaram à obra-prima, candidato [A. N.], de aumentar 

imposto e deixar uma dívida muito maior do que a que vocês receberam. Candidato, 

não há termos de comparação entre o que NÓS fizemos e o que vocês fizeram. 

NÓS enfrentamos a crise, não deixamos que a diminuição de salário recaísse na 

conta do povo brasileiro. 

N, N 

282 - A. N.: A história não se reescreve, candidata [D. R.]. NÓS fizemos naquele 

momento o que precisava ser feito. E tenho uma honra e um orgulho enorme de ter 

hoje como um aliado muito forte o presidente Fernando Henrique, aquele a quem a 

senhora teceu elogios que talvez eu não tenha tido a oportunidade de fazer.  

N 

283, 284 - D. R.: Quando vocês enfrentaram a crise, vocês jogaram a crise nas 

costas de quem? O povo lembra, candidato [A. N.]. Jogaram a crise nas costas do 

povo brasileiro com desemprego e baixos salários. Mais claro do que isso, 

candidato, é impossível. NÓS não [jogamos]. NÓS mantivemos emprego e 

mantivemos o salário. 

N, N 

285 - D. R.: Vocês, em oito anos, fizeram onze escolas técnicas federais. NÓS, 

candidato [A. N.], fizemos 422. O Lula, 214; e eu, 208. O meu número é só 1.600% 

maior do que vocês fizeram em oito anos.  

N 

286 - D. R.: Candidato [A. N.], sabe por que fazer escolas técnicas é tão 

importante? Porque ela é a base da parceria que NÓS fizemos com o sistema. O 

Pronatec é um ensino gratuito e ele comporta tanto ensino técnico de nível médio, 

quanto qualificação profissional. 

N 

287 - D. R.: O Minha Casa Minha Vida contempla quem quer ter e comprar um 

imóvel até 5 mil [renda] com vários níveis de subsídio. Até mil e seiscentos, o 

subsídio é maior, mas nas outras duas faixas também tem subsídio que facilita a 

você a pagar a prestação que não compromete muito a sua renda e, ao mesmo 

tempo, garante uma série de vantagens como, por exemplo, que você não pague o 

A 
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seguro, porque NÓS assumimos o seguro, e você também não tem de dar garantias, 

porque a gente tem um fundo garantidor. 

288 - D. R.: NÓS hoje temos um milhão e oitocentas mil casas entregues, e tem um 

milhão e oitocentos mil em construção. A cada dia esse número aumenta, porque as 

casas vão sendo entregues. 

E 

289 - D. R. Nunca, no Brasil, aconteceu isso, agora, por que eu acho que eu tenho 

condições de fazer? Porque nós construímos o programa. Não é que ele seja 

monopólio, é que NÓS fizemos. Eles jamais fizeram, eles não têm experiência. 

A 

290, 291 - D. R.: Nunca, no Brasil, aconteceu isso. Agora, por que eu acho que eu 

tenho condições de fazer? Porque NÓS construímos o programa. Não é que ele seja 

monopólio, é que NÓS fizemos. Eles jamais fizeram, eles não têm experiência. 

N, N 

292, 293- A. N.: E, realmente, se NÓS não enfrentarmos com coragem, não com 

promessas, mas com coragem, a questão da baixíssima qualidade da educação no 

Brasil, NÓS não vamos a lugar algum.  

A, A 

294 - A. N.: É muito importante, isso é um compromisso do meu governo, apoiar a 

qualificação e a remuneração dos professores. NÓS não vamos ter uma educação de 

qualidade se os professores não forem bem remunerados. 

A 

295 - D. R.: Agora, eu queria te dizer uma coisa, NÓS aprovamos uma lei no 

Congresso que dá 75% dos royalties e 50% do fundo social do Pré-Sal para 

educação. Para quê? Para pagar melhor os professores. Essa é a condição para esse 

país ter educação de qualidade. 

N 

296 - A. N.: Infelizmente, a candidata oficial não apresentou um programa de 

governo para que NÓS pudéssemos saber quais são as metas, quais são as 

prioridades que ela tem. O nosso está aí e fala em construção de seis mil creches, 

fala das pré-escolas e da qualificação.  

A 

297 - A. N.: O Brasil não tem, hoje, serviços e nem mesmo a proteção necessária 

aos idosos. O INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, no nosso governo, 

nosso programa de governo, que NÓS apresentamos, até em respeito aos eleitores, 

N 
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aos cidadãos, um programa de governo, ele se transforma também em um instituto 

da cidadania. 

298 - A. N.: Portanto, NÓS construímos, ao longo de todos esses meses, em uma 

ampla discussão com centrais sindicais, com lideranças extremamente importantes, 

representativas dos aposentados brasileiros, políticas que visem garantir a eles uma 

remuneração melhor, como, por exemplo, incluindo a cesta de medicamentos no 

cálculo dessas aposentadorias.  

N 

299 - D. R.: Então, Carla, essa é uma questão muito séria. E você perguntou o 

seguinte: quando o país ficar cheio de idosos, quem vai pagar a aposentadoria 

daqueles que ficaram idosos e que não trabalham? Vai ser, como sempre, o pessoal 

da ativa. Por isso, quando a gente olha para a questão do fator previdenciário, é 

muito importante abrir a discussão com as centrais sindicais. NÓS sistematicamente 

abrimos.  

N 

300 - A. N.: Nós vamos construir uma rede de proteção aos idosos, hoje, que passa 

pelo fator previdenciário revisto; portanto, por um outro instrumento que não puna 

tanto como vem punindo os aposentados o fator previdenciário, mas uma rede de 

proteção que passa pela saúde, com ação específica aos idosos. As casas de cuidado, 

que, nesse governo, são muito poucas. NÓS temos que criar e estimular os 

profissionais que cuidam dos idosos para que eles tenham uma melhor remuneração 

e mais estímulo a dedicarem-se a essa carreira. 

A 

301 - D. R.: Temos também tido todo um cuidado de, na assistência social, criar nos 

CRASs, Centros de Referência à Assistência Social, criar toda uma política de 

assistência social, o centro dessa política é o Bolsa Família, mas, além do Bolsa 

Família, candidato [A. N.], que nunca teve um atraso, NÓS temos uma série de 

outros programas complementares. 

E 

302 - D. R.: Eu não tenho a menor dúvida em afirmar para o senhor [A. N.], e aqui 

para os nossos eleitores indecisos, que o meu governo não atrasa programas sociais, 

nunca atrasou nem contingenciou. E quero dizer mais uma coisa para vocês: 

enquanto vocês, no Bolsa Família, por todos os oito anos do governo Fernando 

Henrique, gastaram 4,2 bilhões, NÓS gastamos 4,2 bilhões em apenas dois meses 

N 
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de pagamento do Bolsa Família. Não tem a menor dimensão, nem comparativa com 

o governo que vocês fizeram. 

303, 304, 305, 306 - D. R.: O seu governo candidato [A. N.], eu tenho certeza, os 

seus governos tanto do PSDB como em Minas Gerais, vocês jamais repassaram para 

as Apaes o que NÓS repassamos em todo meu período de governo: 5,9 milhões. 

Isto, candidato, está escrito e registrado. NÓS fizemos com as Apaes o maior 

programa dentro do que NÓS entendemos como viver sem limites. Ao mesmo 

tempo, candidato, NÓS oferecemos para as pessoas com deficiência toda uma 

assistência e uma atenção, seja no que se refere à saúde como educação.  

N, N, E, 

N 

307, 308 - D. R.: Candidato [A. N.], o fato é que a água é responsabilidade do 

estado. NÓS somos parceiros. Nós, nesse caso agora do projeto de São Lourenço, 

que é o único que o governo do estado apresentou, NÓS demos o dinheiro para 

fazer o projeto e estamos financiando 1,8 bilhão.  

E, N 

309 - A. N.: A senhora [D. R.] permitiu que, no seu governo, um dos setores de 

maior potencialidade do país, o etanol, fosse destruído, cerca de 70 usinas deixaram 

de moer. O desemprego chega, candidata, no Nordeste brasileiro, nas regiões mais 

pobres que fornecem a cana-de-açúcar. NÓS temos que ter uma política agrícola, 

candidata, que, em primeiro lugar, tire o Ministério da Agricultura desse loteamento 

político a que ele foi submetido.  

A 

310 - A. N.: A crise é gravíssima em todos os setores, o Brasil é um país 

extremamente produtivo da porteira para dentro, da porteira para fora falta tudo, 

candidata [D. R.], faltam ferrovias, faltam hidrovias, faltam rodovias, portos, já que 

os recursos estão indo para portos fora do Brasil. É preciso que haja planejamento 

para que NÓS façamos o quê? Um combate, um combate quase que uma guerra ao 

custo Brasil. Quem produz no Brasil não tem competitividade (...).  

A 

311, 312 - A. N.: A senhora [D. R.] me considerava um dos melhores governadores 

do Brasil. O governador, abro aspas para a senhora, exemplar. O que é que mudou? 

O fato de eu ser candidato? Ser o seu adversário hoje? Não, candidata, NÓS temos 

que tratar as coisas como elas são. NÓS sempre valorizamos a educação. 

A, E 

313, 314, 315, 316 - D. R.: NÓS estamos colocando hoje 76 bilhões em parceria E, A, N, 
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com estados e municípios. Por que em parceria, Elizabeth [eleitora]? Porque não é 

governo federal que realiza diretamente a obra, porque a Constituição passou o 

saneamento para os estados e para os municípios. Mas NÓS achamos que o governo 

federal tem a obrigação de colocar dinheiro, porque saneamento é uma questão de 

saúde pública e também de civilização. NÓS temos feito uma série de 

investimentos, geralmente obra pública, mas muitas PPPs, ou seja, parcerias 

público-privadas. Eu vou dar absoluta prioridade a esgoto sanitário. NÓS 

conseguimos um avanço nos últimos quatro anos, mas esse avanço ainda não é 

suficiente, porque, durante muitos anos, nesse país, não se investiu em esgoto 

tratado. 

N 

317, 318 - A. N.: É sim fundamental que NÓS resgatemos a capacidade de fazer 

parceria com os municípios, mas é fundamental que NÓS permitamos aos 

municípios também darem a contrapartida, e isso não vem acontecendo nesse 

governo. Eu, Presidente da República, vou tratar essa questão diretamente e não vou 

transferir essa responsabilidade para municípios e tão pouco para estados 

brasileiros. 

A, A 

319, 320, 321, 322, 323 - D. R.: NÓS não podemos interferir no estado, porque 

seria crime de responsabilidade de Governo Federal. NÓS podemos sim fazer 

parcerias, Elizabeth [eleitora], e é isso que NÓS fazemos. Nós, geralmente, 

Elizabeth, nos estados mais pobres e nos municípios mais pobres, NÓS tiramos 

dinheiro do nosso orçamento e colocamos para pagar as obras de saneamento que é 

tratamento de esgoto e coleta. Agora, nos estados mais ricos, NÓS financiamos, 

mas financiamos em condições muito razoáveis, 20 anos para pagar, cinco anos de 

carência e juro bastante baixo.  

E, E, E, 

E, E 

324 - A. N.: E eu tenho dito que, além das casas de recuperação que nós vamos 

ampliar em todo o Brasil para dependentes químicos, NÓS temos que fazer uma 

profunda reforma no nosso Código Penal e nosso Código de Processo Penal para 

que essa sensação de impunidade não continue a permear e se espalhar por todo o 

Brasil.  

A 

325, 326 - D. R.: Eu queria te dizer uma coisa: a sua pergunta é ótima. Primeiro, 

porque o Brasil hoje tem um grande desafio que é o combate à violência e às 

N, E 
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drogas. No caso das drogas, NÓS fizemos um plano estratégico de fronteira que une 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, com as Forças Armadas. (...) NÓS 

fazemos algo chamado Garantia da Lei da Ordem. Agora mesmo o Governo Federal 

está aqui, no Rio, ali na favela da Maré, ajudando o governo do estado, em parceria 

com ele, para enfrentar o crime e as drogas. 

327, 328, 329, 330, 331, 332 - D. R.: NÓS aplicamos 17 bilhões e 700 milhões no 

combate à droga, ao crime organizado e ao tráfico de armas. E fizemos isso em 

parceria entre a Polícia Federal e as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária. Isso 

deu muito certo na Copa, porque NÓS criamos um centro de comando e controle e 

as polícias militares e civil dos estados também participaram. (...) Aqui, por 

exemplo, NÓS estamos na favela da Maré. NÓS já tivemos lá na Bahia, também 

fazendo essa operação de Garantia da Lei e da Ordem. Quando você vai num 

estado, eles fogem para outro. Eles agem de forma coordenada, NÓS agimos de 

forma desarticulada e fragmentada. Por isso é que eu propus que NÓS 

modifiquemos a Constituição para atribuir ao governo federal sim a 

responsabilidade na ação conjunta com os estados, coordenando os estados.  

N, N, E, 

N, E, A 

333 - D. R.: Agora, eu quero dizer uma coisa, eu acho que NÓS temos de tratar a 

questão da droga com duas ações: tratamento e prevenção. A prevenção é um 

trabalho fundamental que tem que ser feito nas escolas, esclarecendo as 

consequências, principalmente do tráfico. 

A 

334 - A. N.: Aqui, apenas em São Paulo, a indústria está demitindo cem pessoas por 

dia. Essa é a minha grande preocupação, fazer o país voltar a crescer, porque aí sim 

haverá mais espaço no mercado de trabalho para pessoas qualificadas e também 

para todas as pessoas, porque NÓS temos que tratar da qualificação de todos.  

A 

335 - D. R.: O que eu acho, Elisabete [eleitora], é que seria interessante que você 

olhasse, entre os vários cursos que têm sido oferecidos, inclusive pelo Senai, são 

cursos para pessoas que têm a possibilidade de conseguir um salário e um emprego 

melhor se você não acha colocação, porque eles têm uma carência imensa de 

trabalho qualificado no Brasil. Não é o que o candidato [A. N.] está dizendo,  NÓS 

temos hoje uma taxa de desemprego de 4,9%, ele queira ou não.  

E 
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336 - D. R.: O Brasil que NÓS estamos construindo é o Brasil do amor, da 

esperança e da união, o Brasil da solidariedade, o Brasil das oportunidades, o Brasil 

que valoriza o trabalho e a energia empreendedora, o Brasil que quer crescer, que 

quer melhorar de vida e faz isso com muita autoestima. 

E 

USO DO DÊITICO ‘A GENTE’ – INCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1 - E. P.: Bom, primeiro o meu boa-noite a todos os candidatos. Queria 

cumprimentar todos, saudar aqui a Rede TV, a Folha pela iniciativa. Esse debate é 

importante, é assim que A GENTE vai discutindo a nossa cidade, o debate 

democrático se estabelece.  

E 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

2 - M. F.: Olha, Rodrigo, só para que A GENTE possa ampliar esse debate, o 

relatório da CPI das milícias gerou 58 propostas concretas. Essa CPI teve um 

impacto muito grande, se tornou conhecida, virou até filme: O Tropa de Elite 2.  

A 

3 - M. F.: Nós sabemos que o mundo hoje se movimenta muito pelo marketing, mas 

não é o que a gente espera da vida política. O que a gente espera da vida política é 

um bom debate que, aliás, A GENTE está fazendo aqui.  

E 

4 - E. P.: Bom, eu acho que é ótimo A GENTE poder falar de educação. 

Infelizmente, eu não tenho como ficar aqui comentando tudo que se fala a respeito 

do nosso governo, da nossa administração, mas vou buscar responder à pergunta.  

A 

USO DO DÊITICO ‘A GENTE’ – GENÉRICO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1, 2, 3 - M. F.: Nós temos uma grande quantidade de imóveis vazios e, ao mesmo 

tempo, A GENTE tem um déficit habitacional muito grande. O estatuto da cidade, 

E, E, E 
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que eu acho que o deputado conhece, já prevê a possibilidade do IPTU progressivo 

para desestimular o imóvel vazio que todos da cidade ganham com isso, porque, 

afinal de contas, um imóvel vazio gera mais especulação, gera o aumento dos 

preços, e hoje A GENTE vive numa cidade que A GENTE paga muito, é muito 

caro viver no Rio de Janeiro.  

4 - E. P.: Se hoje eu não estou dizendo aqui que está tudo resolvido, pelo amor de 

Deus, longe disso, e tem muitos desafios, mas, se hoje a cidade avança, se o carioca 

olha para frente, se A GENTE olha com esperança para o futuro, é porque tem 

projeto, tem visão de futuro e tem planejamento. 

A 

5 - R. M.: Por isso que nós vamos mudar isso, nós vamos ter como secretário de 

Educação um professor da rede que tenha compromisso com as nossas crianças, 

tenha compromisso com a nossa cidade para que A GENTE possa voltar a ter o 

mesmo estímulo, a mesma dedicação que esses maravilhosos professores tinham na 

gestão do ex-prefeito Cesar Maia. 

A 

6 - E. P.: Agora, eu acho que A GENTE tem que, nesse processo todo, ter mais 

respeito. Eu não tenho relação nenhuma com miliciano, eu dialogo com a cidade. 

Deve ter tido em outras oportunidades, eventualmente, a gente pode ter tido da rua, 

eu converso toda hora com pessoas.  

A 

7 - E. P.: A capacidade de investimento do município, como eu disse aqui, hoje, é a 

maior do Brasil proporcionalmente às despesas. Isso é que permite a gente estar 

fazendo a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica. Isso permite a gente estar 

fazendo a revitalização da Zona Portuária. Isso que permite tanta obra que A 

GENTE vê pela cidade, os Bairros Maravilha, as Clínicas da Família, os hospitais, 

e que permite a prefeitura, a cada vez mais, ter capacidade de cumprir com os seus 

desafios. 

E 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

8 - M. F.: Eduardo, está muito caro viver no Rio de Janeiro. E isso é opinião de 

todos, você que está assistindo sabe o quanto está caro viver no Rio, e o pior, muitas 

vezes, A GENTE não tem o retorno do que pagamos. Não temos o retorno 

E 
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adequado na saúde pública, não temos o retorno adequado na educação, mas 

também não temos o retorno no transporte, e aí diz respeito diretamente à questão 

da prefeitura.  

9, 10 - E. P.: Bom, muito rapidamente, esperava a tréplica para falar sobre metrô. O 

que A GENTE quer é que o metrô se expanda. E o que A GENTE viu no Rio de 

Janeiro, durante muito tempo, foi cada governador que vinha inaugurava uma 

estação ao final de 4 anos de mandato. O governador Sérgio Cabral está fazendo a 

linha 4 do metrô, ligando o metrô até a Barra da Tijuca. O prefeito não é 

comentarista daquilo que se faz na cidade, o prefeito trabalha e busca trabalhar em 

parceria para se implementar.  

A, N 

11 - O. L.: Deputado Rodrigo, qualquer pesquisa que se faça vai apontar como 

principal problema a saúde pública no Rio de Janeiro. Filas imensas, fizeram obras 

ali, obras acolá, UPAs, Clínicas da Família, mas falta o essencial. E é isso que A 

GENTE observa em todos os cantos do Rio de Janeiro. Médicos, o capital humano, 

o profissional de saúde habilitado, qualificado. As filas são impressionantes em 

todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro.  

E 

12 - R. M.: Se nós valorizarmos os servidores, voltarmos a ter os nossos hospitais 

gerais de referência, grandes médicos em cada uma dessas especialidades e 

valorizando o servidor, mostrando a ele: Você tem um futuro aqui na prefeitura do 

Rio. Você vai ter uma carreira. Você vai ser bem remunerado. E, mais do que isso, 

você vai ter toda a estrutura para poder atender bem a população. A GENTE viu as 

matérias dos últimos dias no Lourenço Jorge, um caos.  

N 

13, 14 - M. F.: Nós sabemos que o mundo hoje se movimenta muito pelo marketing, 

mas não é o que A GENTE espera da vida política. O que A GENTE espera da 

vida política é um bom debate que, aliás, a gente está fazendo aqui.  

A, A 

15 - M. F.: Desse aumento, 13.000% na verba de publicidade não se justifica, 90 

milhões para você fazer propaganda de governo é você pegar um dinheiro que é 

público e usar para um interesse que é privado. Então, há um desvio claro no que 

diz respeito à utilização de uma verba que é pública. Lamentavelmente, agora, isso 

passa, fundamentalmente, uma concepção de poder público, e o desgaste da política 

E 
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está muito forte, todo mundo sabe disso. O desgaste do partido político, o desgaste 

da imagem do político não é à toa. A GENTE está vivendo agora todo esse 

episódio envolvendo o Mensalão.  

16 - E. P.: Nós, recentemente, compramos o Teatro Ipanema, colocamos na rede 

municipal de teatros, vamos continuar com os editais, investindo muito na Rio 

Filmes para que A GENTE possa ter de fato o Rio se consolidando como o maior 

polo áudio visual do Brasil. 

A 

PRESIDÊNCIA – SBT Tipo 

Textual 

17 - M. S.: Em primeiro lugar, a Receita Federal é testemunha de que pago todos os 

meus impostos com transparência. E uma coisa boa que poderia ter sido feita era 

fazer um comparativo entre outras lideranças políticas que, como eu, também fazem 

palestras e de forma correta, honesta e legal, como é o caso do presidente Fernando 

Henrique, como é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos fazer um 

comparativo entre as palestras que eu dei às empresas que me contrataram e as 

demais lideranças para que A GENTE não tenha dois pesos e duas medidas.  

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T Tipo 

Textual 

18 - D. R.: Eu queria dizer que a eleição é um momento especial, é um momento em que 

A GENTE pode refletir sobre o futuro do Brasil e enfrentar algumas questões. 

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T Tipo 

Textual 

19 - A. N.: Eu pergunto ao telespectador, você confiaria mais no governo que traz a 

inflação desse patamar de 916% ao ano e deixa nesse período do Lula, na minha 

conta a 12%, ou um que a entrega maior, como acontece no caso da presidente 

Dilma? A história A GENTE não reescreve presidente, o futuro sim. Esse nós 

podemos escrever de forma diferente do que está sendo escrito pelo seu governo.  

E 

20 - A. N.: Renata [eleitora], eu volto a sua pergunta. A GENTE escuta sempre as E 
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mesmas promessas, os mesmos compromissos. Lamentavelmente, estão, no poder, 

há doze anos e não fizeram aquilo que dizem que vão fazer.  

21 - D. R.: E você perguntou o seguinte: quando o país ficar cheio de idosos, quem 

vai pagar a aposentadoria daqueles que ficaram idosos e que não trabalham? Vai 

ser, como sempre, o pessoal da ativa. Por isso, quando A GENTE olha para a 

questão do fator previdenciário, é muito importante abrir a discussão com as 

centrais sindicais. Nós sistematicamente abrimos.  

A 

USO DO DÊITICO ‘A GENTE’ – PSEUDO-INCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 

1 - E. P.: Eu não tenho relação nenhuma com miliciano, eu dialogo com a cidade. 

Deve ter tido em outras oportunidades, eventualmente, A GENTE pode ter tido 

[contato] da rua, eu converso toda hora com pessoas. 

A 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

2 - M. F.: Perdemos a qualidade do ensino, porque você só pensa em números e não 

conhece a educação. Então, é disso que A GENTE está falando. Aprende a ouvir os 

professores, porque eles têm muito para te ensinar. Investe no salário do professor, 

investe num plano de cargos e salários, dê condição de planejamento na sala de 

aula, faça a escola voltar a ter alma. É o que a gente quer. 

E 

3 - P. E.: Então, eu sei da necessidade que é um programa social como o Bolsa Família. 

Por isso, eu tenho repetido que, no nosso governo, ganhando essa eleição, a partir de 

primeiro de janeiro, nós vamos ter condições de dar uma melhorada no Bolsa Família. 

Depois A GENTE continua. 

E 

USO DO DÊITICO ‘A GENTE’ – EXCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV Tipo 

Textual 
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1, 2, 3 - M. F.: Deputado Otávio Leite teve um problema de leitura no nosso 

programa, nós não estamos propondo um aumento do IPTU, muito pelo contrário, já 

se paga muito imposto no Rio de Janeiro. O que A GENTE está propondo é uma 

revisão de todas as tarifas, até porque há um desequilíbrio, A GENTE precisa fazer 

é uma reforma tributária. O que A GENTE está defendendo, isso é algo muito 

importante para um grande debate que tem no Rio de Janeiro, que é a questão da 

moradia, diz respeito aos imóveis vazios.  

A, A, A 

4, 5 - M. F.: O deputado Otávio está com problemas de leitura, de aprendizagem na 

hora de ler o nosso programa. É bom deixar o seguinte ponto muito claro, A 

GENTE está propondo a economia solidária, que é um absurdo no Rio de Janeiro 

você não ter um pleno desenvolvimento da economia solidária. A GENTE está 

propondo o desenvolvimento do comércio de bairro, que é gerador de emprego, que 

é fundamental e que hoje está com uma série de dificuldades, porque a prefeitura 

investe pouco em estacionamento, investe pouco no que diz respeito à iluminação.  

A, A 

6 - M. F.: Então nós temos muitos comerciantes de bairro que poderiam gerar mais 

emprego. A GENTE está propondo trazer para o Rio de Janeiro indústrias limpas, 

como tecnologia de informação e produção cultural. 

A 

7 - M. F.: Nosso programa foi amplamente debatido com a sociedade civil, com os 

movimentos sociais, por isso ele está tão bem compreendido pelo povo, e A 

GENTE cresce nas pesquisas, ao contrário de outros. 

E 

8 - E. P.: E desenvolvemos agora um plano estratégico que A GENTE entende 

como um algo permanente do Estado, não é o meu governo. É, acho que é um plano 

para a cidade, olhando para os próximos quatro anos. Então, a prefeitura tem sim 

muito planejamento, sabe onde quer chegar, sabe o que quer fazer para o Rio de 

Janeiro, por isso a cidade conseguiu avançar. 

A 

9, 10 - E. P.: O IDEB, ele é o resultado da nota da prova mais um fluxo. O fluxo é a 

aprovação. Por isso é que eles fizeram a aprovação automática em 2007. Quando 

eles dizem que A GENTE voltou ao mesmo número, não é verdade, voltamos sem 

aprovação automática. A GENTE pegou um sistema de ensino que a criança ia para 

a sala de aula; se ela estudasse, se ela aprendesse, ela passava de ano. Se ela não 

N, N 
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estudasse, se ela não aprendesse, passava de ano também.  

11 - E. P.: Olha, deputado, eu acho que é leviandade sim você atacar um político 

que tem 20 anos de vida pública, que está na prefeitura do Rio de Janeiro há 4 anos 

e que tem uma vida limpa, correta. Ninguém aqui é perfeito, mas A GENTE tem 

feito muita coisa por essa cidade.  

A 

12 - E. P.: Vou fazer a pergunta para deputada Aspásia Camargo para voltar aqui a 

tratar da cidade do Rio de Janeiro e não leviandade. Mas olha, deputada, A GENTE 

conseguiu muito avançar num ajuste fiscal na cidade do Rio de Janeiro.  

N 

13, 14 - E. P.: A capacidade de investimento do município, como eu disse aqui, hoje 

é a maior do Brasil proporcionalmente às despesas. Isso é que permite A GENTE 

estar fazendo a Transoeste, a Transcarioca, a Transolímpica. Isso permite A 

GENTE estar fazendo a revitalização da Zona Portuária. Isso que permite tanta 

obra que a gente vê pela cidade, o Bairro Maravilha, as Clínicas da Família, os 

hospitais, e que permite a prefeitura, a cada vez mais, ter capacidade de cumprir 

com os seus desafios. 

E, E 

15 - M. F.: Eu sempre defendi, há muitos anos, muito antes de ser parlamentar, a 

ideia do policiamento comunitário. Agora, claramente a UPP é um projeto de 

cidade, não é um projeto de segurança pública. Tanto é que lugares com índices de 

criminalidade muito mais violentos não receberam UPP, e outros lugares, lugares 

que vão receber grande investimento do capital privado, tiveram o benefício da 

UPP. A GENTE precisa pensar a cidade como um todo, e há claramente um 

deslocamento da violência. 

A 

16 - R. M.: Então, não há prioridade na educação. Nós vamos, claro, valorizar, 

discutir com os professores, criar um programa de educação integral que A GENTE 

chamou de Cidade Escola.  

N 

PREFEITURA – BANDEIRANTES Tipo 

Textual 

17, 18 - E. P.: No meu governo, A GENTE implanta o bilhete único que hoje 

atende a mais de 350 mil pessoas. O bilhete único era uma dessas promessas que se 

N, N 
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fazia muito tempo no Rio de Janeiro, e nós implementamos o bilhete único. Depois 

A GENTE começa outra coisa que, há muito tempo, se prometia no Rio de Janeiro 

que era o BRT.  

19 - E. P.: E a prefeitura tem, ao longo desse período, apoiado as iniciativas todas 

que digam respeito a transporte de alta capacidade, porque, depois de 447 anos de 

história do Rio, só 18% da população é transportada em alta capacidade. Nós vamos 

passar esse número com aquilo que A GENTE já está fazendo, não é promessa, não 

é conversa. As pessoas estão vendo, estão sentindo os benefícios no seu dia a dia. 

E 

20, 21, 22 - E. P.: E acho importante quando a deputada faz referência à questão do 

lixo. Porque, de fato, falta muito para A GENTE avançar na questão da reciclagem 

do lixo. Agora, é sempre importante A GENTE lembrar como é que A GENTE 

encontrou as coisas, a cidade do Rio de janeiro. Ela que tem, na questão ambiental, 

no seu patrimônio ambiental, um de seus maiores ativos, aquilo que mais vale nessa 

cidade. Ela cometia o maior crime ambiental, há pelo menos 30 anos, com o lixão 

de Gramacho às margens da Bahia de Guanabara.  

A, A, N 

23 - A. C.: Então, a minha sugestão, Otávio, é que A GENTE possa realmente 

municipalizar esse serviço [descarte de esgoto], a Constituição nos dá esse direito. 

As cidades podem, perfeitamente, cidades como o Rio de Janeiro, pensar numa 

solução melhor como foi adotado em Niterói, na Região dos Lagos, e agora até as 

cidades da baixada fluminense estão encontrando outras soluções mais razoáveis 

para resolver esses problemas.  

A 

24 - O. L.: E é isso que a gente observa em todos os cantos do Rio de Janeiro. 

Médicos, o capital humano, o profissional de saúde habilitado, qualificado. As filas 

são impressionantes em todos os lugares da cidade do Rio de Janeiro. A GENTE 

tem uma proposta muito importante para equacionar esse drama dos médicos.  

A 

25, 26 - M. F.: (...) o desgaste da política está muito forte, todo mundo sabe disso. O 

desgaste do partido político, o desgaste da imagem do político não é à toa. A gente 

está vivendo agora todo esse episódio envolvendo o Mensalão. Aliás, A GENTE é 

favorável que se investigue o Mensalão de vários, o Mensalão do DEM lá de 

Brasília, o Mensalão dos tucanos de Belo Horizonte, esse que também está nas 

A, A 
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mãos agora do Supremo. Então, A GENTE acha que tem que ser investigado para 

todo instante, e aí a imagem da política não pode ser fruto de marketing.  

27 - M. F.: Na verdade, resultado IDEB foi de 3,6, que é o pior resultado, como eu 

disse, da região Sudeste, Centro-Oeste e Sul, só fica a frente dos estados do 

Nordeste. Se isso te [E. P.] orgulha, não deveria orgulhar, porque a nota é péssima 

para o Rio de Janeiro. E melhorar um pouco, como vem melhorando muito pouco, 

não dá. A GENTE tem que ter coragem para fazer um Rio muito melhor. 

A 

28 - M. F.: Aprende [E. P.] a ouvir os professores, porque eles têm muito para te 

ensinar. investe no salário do professor, investe num plano de cargos e salários, dê 

condição de planejamento na sala de aula, faça a escola voltar a ter alma. É o que A 

GENTE quer. 

A 

29, 30 - E. P.: Nós construímos os Espaços de Desenvolvimento Infantil de muita 

qualidade, você tem novas tecnologias sendo introduzidas, a Educopédia é uma 

inovação que está sendo copiada por todo país. Se tem uma coisa que A GENTE 

tem muito orgulho e, depois de ter pego, repito, deputado, aprovação automática, é 

a evolução. A grande evolução que nós fizemos na educação, tenho muito orgulho 

da rede municipal de ensino da prefeitura do Rio, tenho muito orgulho de toda as 

professoras e professores que estão nos ouvindo agora, do trabalho que o órgão 

central, através da Claudia Costin, tem feito. A GENTE tem certeza que o 

magistério hoje, que ganha, com acordo de resultados, ganha 14°, 15° salário, ganha 

mais do que disse o candidato. 

A, A 

PRESIDÊNCIA - SBT Tipo 

Textual 

31 - M. S.: Nós estamos priorizando o tratamento do esgoto para que através de 

parcerias com a iniciativa privada, para que através de alternativas como foram 

aquelas que implementei quando era ministra do Meio Ambiente com o pagamento 

pelo esgoto tratado, A GENTE possa atender essa demanda que melhora a vida das 

cidades, o meio-ambiente, e melhora o desenvolvimento do nosso povo.  

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T Tipo 

Textual 
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32 - M. S.: Vossa Excelência também esteve dentro de um partido que praticou o 

Mensalão quando foi da votação da reeleição. Foi ali que começou o Mensalão. No 

entanto, Vossa Excelência também permaneceu nesse partido, e nunca vi fazer crítica à 

origem do Mensalão. A GENTE pode estar dentro de um partido e não compactuar com 

os erros que são cometidos. 

A 

33 - M. S.: Hoje nós temos que enfrentar o problema que leva à morte [violência], repito, 

de 56 mil pessoas por ano, a maioria, repito, pessoas negras, pobres das periferias da 

nossa cidade. A falta de uma política de segurança pública faz com que A GENTE 

tenha presídios completamente superlotados, desumanos, o que é um verdadeiro 

desrespeito a qualquer visão de direitos humanos. 

A 

34 - D. R.: Hoje nós temos uma política bastante regressiva na estrutura dos impostos, 

mas o Governo Federal mudou um pouco essa política. Por exemplo, desoneramos toda 

a cesta básica, desoneramos a folha de pagamento e desoneramos todos aqueles bens 

que são fundamentais na vida do trabalhador, na vida da dona de casa, na vida do povo 

brasileiro. Eu considero que é muito importante que A GENTE tenha centralidade na 

política social e garanta recursos para ela, chova o que chover. 

A 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T Tipo 

Textual 

35, 36, 37, 38 - D. R.: O Minha Casa, Minha Vida contempla quem quer ter e 

comprar um imóvel até 5 mil [renda]. Com vários níveis de subsídio. Até mil e 

seiscentos, o subsidio é maior, mas nas outras duas faixas também tem subsídio que 

facilita a você a pagar a prestação que não compromete muito a sua renda e, ao 

mesmo tempo, garante uma série de vantagens como, por exemplo, que você não 

pague o seguro, porque nós assumimos o seguro e você também não tem de dar 

garantias, porque A GENTE já tem um fundo garantidor. Assim, Luiz Alexandre 

[eleitor], nós vamos fazer, se eu for eleita, mais três milhões de casas do Minha 

Casa Minha Vida e vamos reajustar as faixas de renda, ampliando as faixas de 

renda, porque, de quatro em quatro anos, A GENTE faz isso, A GENTE amplia as 

faixas de renda. Assim, eu tenho certeza que você vai poder ser uma das pessoas 

contempladas caso você seja sorteado, porque é um processo bastante democrático 

A, A, A, 

E 
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para impedir que haja uso político e manipulação. Não passa por nenhum órgão 

político, passa diretamente do empresário com você, o empresário que vai construir 

a casa, e A GENTE não financia o empresário.  

39 - D. R.: A GENTE financia diretamente a você.  E 

40 - D. R.: Eu tenho assim um grande compromisso com creche e pré-escola. 

Porque eu acredito que creche e pré-escola é o futuro do país. A GENTE dá 

oportunidade para as brasileirinhas e para os brasileirinhos. Nós vamos fazer 6 mil 

creches.  

E 
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ATOS DE FALA COMPROMISSIVOS 

 

USO DO DÊITICO ‘NÓS’ – EXCLUSIVO 

PREFEITURA - REDE TV 

1 - E. P.: Ao longo desses 4 anos como prefeito, nós fizemos um governo que misturou 

técnicos em Educação, a Cláudia Costin, Saúde, o Hans Dohmann, secretária de Fazenda, 

uma técnica, secretário de Obras, um servidor da prefeitura, secretário da Administração, um 

ex-ministro do trabalho do Governo Federal. Enfim, e secretários políticos também, o 

secretário Bittar, meu secretário de Habitação, secretário Pedro Paulo, secretário da Casa 

Civil, secretário Rodrigo Bethlem, ou seja, é um time que nós montamos que vem 

governando essa cidade, fazendo muito pela cidade, num governo muito amplo, que olha 

essa diversidade do Rio de Janeiro e busca olhar para frente. Eu vejo que nós governamos 

quatro anos, NÓS vamos continuar governando nesse mesmo jeito se eu for eleito prefeito. 

 

2 - R. M.: E a segunda proposta, para a juventude, o Rio-Profissa, onde NÓS vamos 

capacitar 80 mil jovens com capacitação para o Ensino Médio, com capacitação para o 

Ensino Universitário, porque nós entendemos que só há um caminho para o Rio passar por 

essa crise grave da epidemia do crack: cuidando da nossa juventude. 

3, 4 - R. M.: Então, o Rio andou para o lado, infelizmente, numa política privatista, numa 

política completamente equivocada que não valoriza os professores, não valoriza os 

professores da rede e não estimula eles para que eles possam, de verdade, ensinar os nossos 

alunos. Por isso que NÓS vamos mudar isso. NÓS vamos ter como secretário de Educação 

um professor da rede que tenha compromisso com as nossas crianças, tenha compromisso 

com a nossa cidade para que a gente possa voltar a ter o mesmo estímulo, a mesma dedicação 

que esses maravilhosos professores tinham na gestão do ex-prefeito Cesar Maia. 

5 - R. M.: Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que NÓS vamos recuperar e valorizar a 

rede municipal, nós precisamos ter um grande objetivo: é a democratização do acesso ao 

ensino de qualidade.  
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6 - R. M.: O magistério precisa ter os seus direitos garantidos, o aumento real acompanhando 

a arrecadação da cidade do Rio de Janeiro, a garantia, a paridade entre ativo e inativo, uma 

questão que NÓS vamos introduzir (...). 

7 - O. L.: Temos que fazer com que os postos de saúde voltem a funcionar, as Clínicas da 

Família na Zona Oeste ou em qualquer canto, e os hospitais tenham efetivamente 

profissionais. E a minha proposta é muito mais avante já de todos, porque vai na perspectiva 

da formação dos futuros médicos. Hoje a cidade do Rio de Janeiro não tem qualquer conexão 

com as Universidades, isso é um absurdo, é um atraso, NÓS vamos corrigir. 

8 - E. P.: Eu quero dizer isso, eu repito isso insistentemente, porque o Rio avançou. Eu acho 

que todos nós cariocas reconhecemos isso, mas que falta muita coisa para fazer, falta muito 

para avançar. E é isso Aspásia, deputada, que NÓS vamos fazer, juntar os melhores quadros 

do Rio. 

9 - O. L.: O prefeito do Rio tem que assumir essa responsabilidade, e logo, no primeiro dia 

do governo, no início, NÓS vamos convocar todos prefeitos circunvizinhos, o Estado e 

vamos redefinir um novo pacto para dividir atribuições, dividir responsabilidades (...). 

10, 11 - R. M.: Otávio, essa é uma ótima pergunta: educação. Educação que está sendo 

maltratada na cidade do Rio de Janeiro, nossos servidores maltratados. Donde é que NÓS 

vamos tirar esses recursos? Muito fácil. Primeiro, acabar com o desperdício de gastos de 

publicidade. Foram 150 milhões, nos últimos dois anos, pelo menos em publicidade. Depois, 

NÓS vamos, sem dúvida nenhuma, ter uma política de contenção de gastos e ter prioridades. 

12 - R. M.: A nossa prioridade, no nosso governo, a base de tudo é educação. Nós 

acreditamos que NÓS não vamos construir um futuro nessa cidade se nós não valorizarmos e 

priorizarmos a educação, passa, claro, primeiro, pelos servidores, pelos professores, por sua 

equipe.  

13 - R. M. Para te dar um dado importante, Otávio, as merendeiras estão sendo contratadas 

pela Comlurb, um grande absurdo. Então, não há prioridade na educação. NÓS vamos, claro, 

valorizar, discutir com os professores, criar um programa de educação integral que a gente 

chamou de Cidade Escola.  
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14 - O. L.: No governo do PSDB, foi implantado o FUNDEF, que permitiu ao Rio de 

Janeiro, que tem hoje 1.074 escolas, receber mais recursos por ter uma rede maior. Eram 300 

milhões e 99 [1999], hoje cerca de 900 milhões. Esses valores adicionais; no entanto, pela 

equação, não estão sendo, ou melhor, desde agora, mas desde lá detrás, não estão sendo 

utilizados na integra, porque a prefeitura deixa de gastar 500 milhões em educação. NÓS 

vamos trazer esses 500 milhões, que já foram detectados por decisão judicial como 

necessários de voltarem para educação, e vamos implantar dois professores em cada sala da 

classe de alfabetização. 

PREFEITURA – BANDEIRANTES 

15 - E. P.: E a prefeitura tem, ao longo desse período, tem apoiado as iniciativas todas que 

digam respeito a transporte de alta capacidade, porque, depois de 447 anos de história do 

Rio, só 18% da população é transportada em alta capacidade. NÓS vamos passar esse 

número com aquilo que a gente já está fazendo, não é promessa, não é conversa. As pessoas 

estão vendo, estão sentindo os benefícios no seu dia a dia.Vamos passar para 60%, mais de 

60% da população com transporte de alta capacidade. 

16 - E. P.: E tem hoje um centro de tratamento de resíduos digno de orgulho, depois de anos 

e anos de promessa. Aliás, muitas dessas coisas impossíveis do Rio, o Bilhete Único, 

revitalização da Zona Portuária, os BRTs, o fim do lixão de Gramacho ... se prometiam e 

nada se faziam; portanto, foi esse nosso foco e, no segundo mandato, NÓS só vamos olhar 

muito para coleta seletiva, vamos atender essa demanda da população. 

17 - R. M. De fato, construíram muitas unidades Clínicas de Família, UPAs só que falta 

médico.  A primeira resposta que nós precisamos dar, Otávio, como NÓS vamos colocar 

médicos nos hospitais? Privatizaram a saúde do Rio de Janeiro. 

18, 19 - R. M.: Esse primeiro semestre, Otávio, já se gastou com OSs [Organizações Sociais] 

mais que o dobro do que se pagou com o salário dos servidores públicos. NÓS vamos acabar 

com essa política. NÓS vamos, de fato, investir no servidor.  

20 - R. M.: O segundo ponto, Otávio, é o retorno do O remédio em casa. Infelizmente 

prometeram que O remédio em casa ia continua e acabaram com O remédio em casa. Grave, 

muito grave. Nós queremos retomar O remédio em casa que, aliás, foi copiado por São 
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Paulo. E aqui, no Rio de Janeiro, ele acabou. NÓS vamos retomar, porque ele trata, 

principalmente, de pessoas idosas, hipertensos e diabéticos que recebiam o remédio na sua 

casa e que hoje precisam se deslocar para as farmácias e, quando chegam lá, faltam os 

remédios.  

21 - R. M.: Nós precisamos acreditar que, para ensinar bem os nossos filhos, nós precisamos 

valorizar os servidores públicos com plano de cargos e salários, aumento real todos os anos 

para os servidores públicos. Nós precisamos ter uma meta clara em relação a vagas de 

creche. NÓS esperamos acabar com a falta de creche, 

22, 23 - R. M.: Então, NÓS vamos ampliar o horário da creche, e NÓS vamos acabar com a 

privatização pedagógica que foi feita na Secretaria de Educação. 

24, 25, 26 - R. M.: Então, NÓS vamos voltar a ter uma política valorizando o servidor 

público, um professor será meu Secretário de Educação, e NÓS vamos, junto com eles, 

retomar nossa capacidade de acreditar que o futuro dessa cidade passa pela educação, passa 

por uma boa qualidade de educação, passa por um servidor público motivado, porque, 

através dele, que NÓS vamos cuidar de nossos filhos.  

27 - E. P.: O Rio tem 447 anos, todos os prefeitos que me antecederam fizeram 30 mil vagas 

em creche, vagas públicas. NÓS vamos fazer exatamente o mesmo número em 3 anos e 

meio; portanto, há um conjunto grande de investimentos, reformas das escolas do município.  

28 - O. L.: Eu falo como representante brasileiro que luta pela música brasileira no 

Congresso Nacional, estamos aprovando a PEC da música que vai acabar com os impostos 

na música. Todos os bares, todos os locais onde queiram se tocar música ao vivo brasileira 

terá todo apoio da prefeitura no meu governo. E todas as vocações, literatura, teatro ou 

música terão oportunidade, que NÓS vamos incentivar. 

29 - E. P.: Portanto, essa diversidade cultural que tem a ver com a economia criativa, que é 

uma das vocações naturais da nossa cidade, deve ser implementada. O que NÓS vamos 

continuar a fazer é isso, é investindo na requalificação dos equipamentos, levando, 

democratizando acessos a esses equipamentos (...).  

30 - E. P.: Por exemplo, recentemente, na revitalização da Zona Portuária, nós encontramos 

ali o Cais do Valongo, o Cais da Imperatriz, o Jardim do Valongo, ali estamos fazendo o 
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Museu de Arte do Rio, um conjunto de iniciativas, o Centro Cultural Zé Bonifácio, ou seja, 

um conjunto de iniciativas importantes para uma atividade que é absolutamente prioritária, 

que NÓS vamos continuar investindo muito. 

31, 32, 33 - O. L.: Para que todos tenham, democraticamente, acesso aos bens civilizatórios, 

aos bens culturais, NÓS vamos licitar, internacionalmente, a Cidade da Música, e o dinheiro 

que ali se gastaria, 35 milhões do custeio/ano, vamos fazer um centro popular de cultura na 

Zona Oeste. NÓS vamos implantar, em cada região administrativa, uma unidade para incubar 

empresas, para animar o processo econômico junto aos jovens, para que eles tenham 

oportunidade de realizar, no campo do entretenimento, no campo do lazer, e possam 

construir seu próprio negócio. É isso que NÓS vamos fazer, aliar a cultura à educação e 

chamar as pessoas à participação. 

34, 35 - R. M.: A Aliança pela Vida, Aspásia, é projeto que NÓS vamos criar, copiando 

Minas Gerais, não queremos inventar tudo, queremos copiar os bons projetos aonde NÓS 

vamos usar a sociedade civil, as igrejas, todos aqueles que tratam da dependência química. 

36 - R. M.: A Clarissa, que é minha vice, ela propôs, e NÓS vamos criar o Instituto Carioca 

da Juventude, por quê? Porque nós precisamos dar atenção na parte cultural, na parte de 

educação, na parte de capacitação profissional para esses jovens; e o nosso instituto, que ela 

foi ver em Portugal, em Lisboa, é um caminho muito interessante. 

37, 38 - R. M.: Agora, para que os jovens possam participar desse desenvolvimento que o 

Rio terá nos próximos anos com os grandes eventos, nós precisamos qualificar a juventude. 

Por isso que NÓS vamos criar o Instituto Carioca da Juventude, porque lá NÓS vamos ter 

uma preocupação permanente com a qualificação dos jovens. 

PRESIDÊNCIA - SBT 

39 - D. R.: Candidata Marina Silva, o que deu certo no meu governo foi que nós tiramos 36 

milhões de pessoas da pobreza e elevamos 42 milhões de pessoas à classe média. Muitas 

coisas NÓS ainda vamos ter de continuar fazendo. Agora, eu quero dizer que há uma 

contradição sim entre querer uma política macroeconômica atrelada a interesses e uma forma 

de visão que é para desempregar, para arrochar, para aumentar preço de tarifa e para 

aumentar impostos. 
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40 - M. S.: Hoje nós temos um desperdício muito grande dos recursos públicos, inclusive em 

projetos que estão desencontrados. Uma outra coisa que NÓS vamos fazer, para conseguir os 

recursos, é fazer com que o nosso orçamento possa ser acrescido a partir da eficiência que 

teremos em relação aos tributos, que são recolhidos da sociedade. 

41 - M. S.: Geralmente, quando é para subsidiar o juro dos bancos, as pessoas, como dizia 

Eduardo Campos, não ficam preocupadas em saber de onde veio o dinheiro, mas, quando se 

trata de dizer que se vai tirar 10% para a educação, para que os nossos jovens tenham 

igualdade de oportunidades, quando se diz que vai ter o passe livre para que eles possam ter 

acesso à escola, ao divertimento, aí vem essa pergunta. O que NÓS vamos fazer é as escolhas 

corretas e não manter as escolhas erradas como vem sendo feito 

42, 43 - M. S.: O dinheiro do Pré-Sal, candidata [D. R.], já está assegurado, e NÓS vamos 

fazer sim o bom uso dos recursos do Pré-Sal, inclusive antecipando a meta em relação à 

educação de tempo integral. O Pré-Sal deve ser explorado, e NÓS vamos combinar com 

outras fontes de geração de energia, priorizando as duas coisas. 

44 - M. S.: Em primeiro lugar, eu tenho dito, Luciana, que NÓS teremos uma atitude de 

reconhecer os ganhos históricos da realidade brasileira. Nós reconhecemos que a estabilidade 

econômica foi uma conquista da sociedade brasileira, que, infelizmente, foi negligenciada no 

governo da presidente Dilma, porque a inflação volta a crescer, os juros estão ficando 

elevados, e a responsabilidade fiscal não está acontecendo como deveria. 

45 - M. S.: Eu tenho dito que vamos manter sim as conquistas da política econômica do 

governo do Fernando Henrique, as conquistas da política social do Presidente Lula, que estão 

sendo ameaçadas pelo desmande no governo da presidente Dilma, e NÓS vamos encarar os 

novos desafios. 

46 - E. J.: Vai abaixar [a taxa Selic], como NÓS [vamos abaixar], até chegar à taxa de 6,5%? 

47, 48 - A. N.: O que NÓS vamos fazer, candidata [L. G.], e já demonstramos que temos 

capacidade para isso, em primeiro lugar, é controlar a inflação que corrói o salário dos 

aposentados e de todos os trabalhadores brasileiros, e fazer o Brasil voltar a crescer. (...) 
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NÓS vamos fazer com que o Brasil volte a crescer, gerar empregos de boa qualidade e 

preservá-los do impacto inflacionário. 

49 - A. N.: O Brasil precisa de um novo ciclo de governo, caro candidato [E. J.], que faça o 

Brasil voltar a crescer, controlando a inflação e, a partir daí, gerando empregos de melhor 

qualidade. É o que NÓS vamos fazer. 

50 - P. E.: Candidata, nós sabemos que o pacto federativo está distorcido. Há 25 anos atrás, 

os municípios participavam com 22% da renda nacional do bolo nacional, e agora com 

apenas 12%. Mas nós queremos enfatizar que a família brasileira, ela tem não só essa 

carência de saneamento, ela tem sido agredida, ela tem sido vilipendiada, e NÓS vamos lutar 

para que, efetivamente, esses recursos cheguem nas prefeituras para que possam tomar essas 

providências (...). 

51 - P. E.: A família, ela tem sido atacada, e o problema do saneamento básico, candidata [M. 

S.], ele é um assunto que é competência do município, e nós precisamos destinar mais 

recursos para os municípios. Quando fala que o bolo nacional aí fica com quase 70% para o 

Governo Federal, é uma verdade. Então, NÓS vamos fazer um novo pacto federativo para 

que os municípios, eles possam atender às necessidades do cidadão. 

52 - P. E.: É competência do município, e não do Governo Federal, que toma conta de todos 

os recursos nacionais e não deixa os municípios fazer o que tem de fazer. NÓS vamos fazer 

no nosso governo o destino do novo pacto federativo, aumentando a participação dos 

municípios no fundo de participação dos municípios. 

PRESIDÊNCIA - BANDEIRANTES 

53 - D. R.: Eu acredito que nós lançamos as bases para um novo ciclo de desenvolvimento. 

Um Brasil moderno, mais inclusivo, mais produtivo e mais competitivo. Nesse novo ciclo 

haverá uma prioridade para a educação, a educação estará no centro de tudo. Isso significa 

que, da creche à pós-graduação, NÓS continuaremos dando extrema importância à educação, 

à saúde, e também à segurança pública. 

54 - D. R.: Agora, o que eu quero dizer sobre segurança é que NÓS vamos, sim, mudar a 
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constituição. O Governo Federal, que hoje não tem responsabilidade constitucional, passará a 

ter e fará um modelo integrado de segurança, criando centros de comando e controle em 

todas as cidades dos 27 estados da federação, e tornando isso uma proposta de integração 

com as Forças Armadas, a Polícia Federal, e as polícias estaduais. 

55 - D. R.: Candidato, essa questão da flexibilização dos currículos é uma proposta que eu 

apresentei, logo no início da campanha, e quero te dizer que NÓS vamos cumpri-la. 

56 - A. N.: NÓS vamos aumentar, por exemplo, o programa Saúde da Família, que o seu 

governo abandonou, um programa extraordinário, criado no governo do presidente Fernando 

Henrique. 

57 - A. N.: A senhora [D. R.] diz que vamos acabar com o Bolsa Família, não vamos acabar 

com o Bolsa Família. A senhora diz que vamos privatizar o Bolsa Família, NÓS vamos 

profissionalizar (...). 

58 - A. N.: O maior programa de transferência de renda da nossa história contemporânea não 

foi o Bolsa Família, fruto do Bolsa Escola, Bolsa Alimentação. Foi o Plano Real, estabilidade 

da moeda, que vocês combaterem com toda força. A senhora [D. R.] deturpa aqui palavras do 

ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. O que NÓS vamos dar é transparência aos 

bancos públicos. 

59, 60, 61 - A. N.: Andei por todo o Brasil, como a senhora [D. R.] também andou durante 

todos esses últimos meses, e não foram poucas as vezes que eu encontrei pessoas dizendo: 

Mas senador, se o PSDB vencer as eleições, é verdade que o senhor vai acabar com os 

programas sociais? É claro que não. Eu disse isso inicialmente e quero aqui reafirmar, claro 

que não vamos acabar, NÓS vamos aprimorar. É claro que NÓS não vamos privatizar os 

bancos públicos, NÓS vamos sanear, dar transparência. 

62 - A. N.: Eu quero dizer a senhora telespectadora que, no meu governo, eu vou assumir o 

comando de uma política nacional de segurança pública, controlando as nossas fronteiras, 

fortalecendo as nossas Forças Armadas, também abandonadas no seu governo, dando 

também à Polícia Federal a estrutura que ela deixou de ter. Ela tem o pior orçamento de 

investimento dos últimos cinco anos. NÓS vamos enfrentar numa discussão altiva com os 

países que hoje produzem drogas ou matéria prima de drogas que vem matar gente aqui no 

Brasil. 
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PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 1° T 

63 - P. E.: Eu tenho a minha experiência de vida. Muitas das vezes, menino pobre nascido na 

comunidade do Acari, pude comer a melhor comida na escola pública: a merenda escolar. Então, 

eu sei da necessidade que é um programa social como o Bolsa Família. Por isso, eu tenho repetido 

que, no nosso governo, ganhando essa eleição, a partir de primeiro de janeiro, NÓS vamos ter 

condições de dar uma melhorada no Bolsa Família. 

64 - M. S.: No caso do Bolsa Família, ainda faltam 4 milhões que estão no cadastro e não foram 

alcançados, e nós temos uma proposta que é de dar o décimo terceiro salário para aquelas pessoas 

que hoje recebem o Bolsa Família, porque a pior coisa que tem é chegar ao Natal e não ter como 

sequer dar uma ceia para o seu filho. NÓS, no nosso governo, vamos dar o décimo terceiro salário 

para o Bolsa Família, que isso vai melhorar a condição de vida das pessoas. 

65 - E. J.: Bom, então, nós vamos nos encontrar na justiça, quando o Ministério Público abrir o 

processo e o senhor [L. F.] for chamado, e NÓS formos também, como testemunhas. 

66 - A. N.: O que eu quero dizer em relação à questão da previdência é que eu vou trabalhar, 

trabalhar muito junto às centrais sindicais para que nós possamos rever o fator previdenciário, que 

vem tirando uma parte muito expressiva das receitas ou das aposentadorias dos brasileiros. É 

possível fazer isso falando a verdade, discutindo cara a cara, e NÓS vamos fazer, porque o Brasil 

de hoje, felizmente, é um Brasil melhor do que era um tempo atrás. 

67 - A. N.: Uma das marcas da nossa candidatura é, sem dúvida alguma, Pastor Everaldo, a 

qualidade da equipe que nos acompanha. Estamos todos mergulhados em alternativas. Uma delas, 

para o aposentado, é exatamente você incluir um plus também que diga respeito à variação média 

do custo dos medicamentos que, obviamente, são utilizados pelas pessoas mais idosas. Mas eu 

quero reiterar aqui, neste instante, aos aposentados brasileiros, o compromisso que assumi com as 

centrais sindicais e agradecer o apoio que eu recebi do sindicato nacional dos aposentados. NÓS 

vamos rever o fator previdenciário para que esse peso não continue a impactar, de forma tão 

violenta, a vida cotidiana de milhões de aposentados brasileiros. 

68 - A. N.: Nós temos, Eduardo Jorge, uma proposta. Uma proposta realista, uma proposta 

exequível é de que, na primeira semana de abertura do Congresso, se eleito formos, NÓS 
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apresentaremos uma proposta de simplificação do sistema tributário na direção da criação de 

imposto de valor agregado com a diminuição do número excessivo de impostos indiretos que aí 

estão. 

69 - P. E.: O efetivo da Polícia Federal é muito aquém da necessidade, onde entram armas, 

entram as drogas, que afetam, literalmente, e, principalmente, a nossa juventude. Então, NÓS 

vamos restabelecer a dignidade salarial do policial, da polícia, e restabelecer a autoridade para que 

se possa ter ordem neste país. 

70 - M. S.: NÓS vamos sim, no nosso governo, combater a corrupção a começar por não nomear 

corruptos e a estabelecer critérios de busca para preencher os cargos na Petrobras, das agências e, 

até mesmo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e dos Correios, que hoje estão entregues à 

politicagem. 

71 - M. S.: O que NÓS vamos fazer é exatamente viabilizar meios para que cerca de 20 milhões 

de trabalhadores que estão hoje na informalidade possam participar do mercado formal de 

trabalho, qualificando cada vez mais o emprego, que muitas vezes é precarizado por uma série de 

medidas que são tomadas. 

72 - M. S.: Inclusive, Vossa Excelência [A. N.] disse, numa certa ocasião, que essa nossa 

proposta [revisão do fator previdenciário] era uma leviandade, depois mudou de opinião, disse que 

ia rever. NÓS vamos rever para que os trabalhadores, além do que já conquistaram, não sejam 

prejudicados pelo fator previdenciário do seu governo, que o governo da presidente Dilma 

manteve. 

73 - P. E.: Como não dá tempo de falar muito, quero dizer o seguinte: microempresário, 

microempresa, NÓS vamos aumentar o limite, que hoje é de 360, para 1 milhão e 200 

anualmente. Para as empresas de pequeno porte, que hoje é de 3 milhões e 600, vamos passar para 

12 milhões por ano.  

74 - L. G.: Para governador, para presidente, para deputados estaduais e federais e para senador, 

vote 50 e fortaleça essas bandeiras. A nossa luta não termina no dia 5 de outubro. NÓS vamos 

continuar junto com você. 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T 
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75 - D. R.: Candidato [A. N.], o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do 

Brasil. O senhor tem feito algumas críticas a ele. Eu não entendo a razão das críticas, uma 

vez que nós batemos todos os recordes construindo habitações no Brasil. Eu tenho certeza 

que NÓS iremos construir mais ainda se eleito. 

76 - A. N.: Eu quero tranquilizar a todos os brasileiros e brasileiras, porque nós não vamos 

apenas manter o Minha Casa Minha Vida, NÓS vamos aprimorá-lo, focando especialmente 

as regiões de mais baixa renda, onde o atual governo não avançou.  

77, 78 - A. N.: Vários programas são da sociedade brasileira e são pagos pelo dinheiro do 

trabalhador brasileiro. E NÓS vamos subsidiar sim programas sociais que têm alcance na 

vida real, na vida das pessoas. Nós não vamos fazer é o Bolsa empresário que ajuda apenas 

um grupo muito restrito de brasileiros em detrimento da grande maioria. Fique tranquila, 

candidata [D. R.], fiquem tranquilos brasileiros, porque NÓS vamos avançar, e avançar 

muito mais também no programa habitacional. 

79 - A. N.: Aliás, o seu governo é o governo das estatísticas desde que elas lhe sejam 

favoráveis. NÓS vamos aprimorar esses programas, aumentando a carga horária. 

80 - D. R.: Assim, Luiz Alexandre [eleitor], NÓS vamos fazer, se eu for eleita, mais três 

milhões de casas do Minha Casa Minha Vida e vamos reajustar as faixas de renda, ampliando 

as faixas de renda, porque, de quatro em quatro anos, a gente faz isso, a gente amplia as 

faixas de renda.  

81, 82 - A. N.: NÓS vamos ampliar esses programas habitacionais com parcerias mais 

efetivas e desburocratizadas com os municípios e com os estados brasileiros. Esse é um 

grande desafio, eu dizia, agora há pouco, que ninguém pode ter a exclusividade da 

preocupação com a questão social. E NÓS teremos uma preocupação permanente em ampliar 

o programa habitacional e permitir que pessoas como você tenham acesso à moradia digna de 

qualidade, que infelizmente não vem acontecendo. 

83, 84 - D. R.: Você pode ter certeza que esse foi o único programa feito desse porte no 

Brasil. NÓS vamos construir, NÓS vamos construir e contratar até o final deste ano, três 

milhões, setecentos e cinquenta mil moradias. 
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85 - A. N.: NÓS vamos começar pelas creches. E as creches que tiverem recurso público no 

nosso governo vão ficar abertas até às oito horas da noite.  

86 - A. N.: O meu governo vai apoiar aqueles municípios e estados que remuneram pior os 

seus professores, que têm dificuldades financeiras de dar um salário melhor e uma 

qualificação melhor aos seus professores. NÓS vamos revolucionar a educação no Brasil. 

87 - D. R.: NÓS vamos fazer 6 mil creches. Duas mil já entregamos, estamos construindo 

mais 4 mil.  

 88 - A. N.: Se as seis mil creches prometidas, há quatro anos atrás, tivessem construídas, 

muito provavelmente o seu filho, ou seu sobrinho, ou o neto de tantas pessoas que estão aqui 

nos ouvindo estariam tendo a tranquilidade de onde deixar seu filho. NÓS vamos cumprir 

com cada um dos compromissos que nós assumimos. 

89 - D. R.: E criar também uma instância especial dentro dos tribunais superiores para julgar 

mais rápido os crimes com foro especial, os crimes de colarinho branco também. Isso 

significa que NÓS vamos ter um conjunto de medidas para que haja a punição daquele que 

foi o corrupto e o corruptor.  

90, 91 - A. N.: NÓS vamos cuidar inclusive de casos, por exemplo, de pessoas que 

contribuíram durante um determinado período na sua vida, passaram alguns anos sem 

contribuir e são desestimuladas a fazê-lo, porque elas não têm como voltar atrás. NÓS vamos 

cuidar dessas pessoas, encontrar formas para que elas possam se aposentar.  

92 - A. N.: Eu quero aqui, falando a você, aos paranaenses, mas a todos os brasileiros, que 

NÓS vamos rever o fator previdenciário para que ele não puna como vem punindo a renda 

dos aposentados.  

93 - A. N.: NÓS vamos construir uma rede de proteção aos idosos hoje que passa pelo fator 

previdenciário revisto; portanto, por um outro instrumento que não puna tanto como vem 

punindo os aposentados o fator previdenciário. 

94 - A. N.: E o meu compromisso com o agronegócio não é um compromisso que vem de 

agora, é um compromisso que eu trago comigo desde a minha formação em Minas Gerais, 

NÓS vamos ter uma política agrícola baseada no crédito, no seguro, no respeito, na 
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segurança jurídica no campo, candidata [D. R.]. 

95, 96, 97 - A. N.: Mas ele [Prouni] tem um problema, candidata, que o meu [programa de] 

governo, que existe, já que o da senhora ninguém conhece, NÓS vamos cuidar de apoiar 

esses jovens, porque muitos estão deixando a Universidade, porque não têm como chegar na 

Universidade, não tem como comprar o material didático necessário. NÓS vamos dar, além 

de ampliar o Prouni, NÓS vamos dar um apoio a esses jovens para que eles possam 

completar. 

98 - A. N.: As nossas fronteiras, é exatamente por onde as drogas e as armas entram. E NÓS 

vamos ter uma relação com os países produtores de drogas diferente da relação atual, 

cobrando que eles tomem também atitude interna para coibir essa produção. 

99, 100 - A. N.: E eu tenho dito que, além das casas de recuperação que NÓS vamos ampliar 

em todo o Brasil para dependentes químicos, nós temos que fazer uma profunda reforma no 

nosso Código Penal e nosso Código de Processo Penal para que essa sensação de impunidade 

não continue a permear e se espalhar por todo o Brasil. Portanto, nós temos uma política 

nacional, NÓS teremos uma política nacional de segurança pública que não existe hoje. 

101 - A. N.: O governo federal é aquele que mais arrecada, ele tem mais. Eles gastam apenas 

13% de tudo o que se arrecada em segurança pública no Brasil, 87% é dos estados e é dos 

municípios. NÓS vamos ser mais solidários no enfrentamento da criminalidade do que vem 

sendo o atual governo. 

102 - A. N.: NÓS vamos permitir que, ao longo dos próximos dez anos, todos que se 

dispuserem receberão uma bolsa de estudo, de um salário mínimo, para concluir o Ensino 

Fundamental e depois o Ensino Médio . 

103 - A. N.: E eu tenho absoluta convicção, com a clareza das nossas propostas com respeito 

às regras, com respeito às agências reguladoras, com uma política fiscal transparente, NÓS 

vamos gerar novos empregos para gente qualificada como você.  

104 - D. R.: É o Brasil da inovação e da ciência. É um Brasil que quer crescer e garantir que 

todos, todos os brasileiros cresçam com ele. Eu deixo aqui minha palavra: nós que lutamos 

tanto para melhorar de vida, NÓS não vamos permitir que nada nem ninguém, nem crise nem 

pessimismo, tire de você o que você conquistou. 



251 
 

ATOS DE FALA DIRETIVOS 

 

USO DO DÊITICO ‘NÓS’ – EXCLUSIVO 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T 

1 - L. G.: Nós queremos um novo modelo econômico, onde o lucro não esteja acima da vida das 

pessoas. Isso é utopia? Sim, é uma utopia concreta, porque ela pode se realizar. E é por isso que 

NÓS pedimos o seu voto. 

USO DO DÊITICO ‘A GENTE’ – INCLUSIVO 

PRESIDÊNCIA – BANDEIRANTES 

1 - D. R.: Candidato [A. N.], eu proponho que A GENTE pare de discutir quem está 

mentindo e peço à pessoa que nos assiste, hoje até essa hora, que entre no site do Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais, e nos arquivos dos jornais, e olhem quem está falando a 

verdade e quem está falando mentira. 

PRESIDÊNCIA – REDE GLOBO 2° T 

2 - D. R.: Acredito, senador [A. N.], que é necessário A GENTE parar e olhar com muita 

cautela essa questão do porto. Nós financiamos uma empresa brasileira, que gerou emprego 

no Brasil.  

USO DO DÊITICO ‘A GENTE’ – GENÉRICO 

PREFEITURA – BANDEIRANTES 

1 - M. F.: Então, nesse sentido, é importante que A GENTE entenda que, se não tirar o braço 

econômico deles, se o Estado não regulamentar o transporte alternativo, por exemplo, através de 

licenças individuais, se não tirar o gatonet dessas pessoas, oferecendo entretenimento adequado para 

que não puna só o morador para, além das prisões, ter uma ação que tire o domínio territorial e o 

domínio econômico dessas pessoas. Se isso não for feito, não vai adiantar. 

 

 

 


