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RESUMO 

 

A maioria dos falantes tem uma falsa impressão de que a língua é uma entidade 
estanque, ou seja, de que, ao longo do tempo, ela não sofre alterações. Entretanto, 
em seu processo evolutivo, é comum encontrarmos na língua novas funções 
linguísticas para itens lexicais ordinários. Um exemplo disso é o que vamos 
apresentar neste trabalho, que toma como objeto de análise o item TUDO, o qual, 
nas gramáticas normativas, tem sido classificado apenas como pronome indefinido. 
No entanto, podemos encontrá-lo desempenhando outros papéis, dependendo dos 
elementos aos quais está ligado no discurso, sobretudo na modalidade oral, 
podendo ser, inclusive, classificado como: definido, fórico, dêitico, inferidor, entre 
outros. Os dados empíricos analisados provêm do Corpus Discurso & Gramática: a 
língua falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998). Nosso 
estudo tem por base os postulados da Linguística Funcional sob a perspectiva norte-
americana, a qual defende uma linguística baseada no uso, ou seja, nas situações 
intercomunicativas (GIVÓN, 1995, 2001), concebendo a língua como um instrumento 
de interação social, utilizada, principalmente, para satisfazer às necessidades 
comunicativas. Nosso objetivo é investigar se TUDO sofreu gramaticalização, vindo 
a adquirir várias funções gramaticais a partir de seu uso como pronome indefinido; e 
discutir necessidades comunicativas que possam ter motivado as alterações 
funcionais sofridas pelo item em questão no decorrer desse processo de mudança. 
Neste trabalho, propomos também uma atividade com esse item a fim de ser 
realizada em sala de aula. Através dela, desejamos fomentar uma discussão e 
contribuir para a conscientização dos professores de língua portuguesa dos níveis 
Fundamental e Médio a respeito da estrutura maleável e dinâmica da língua e de 
seu processo emergente e inacabado (HOPPER, 1991), pois a prática do ensino de 
língua portuguesa em sala de aula tem sido calcada no conteúdo da gramática 
normativa. Todavia, o educador deve promover uma reflexão para que os alunos 
tenham uma melhor formação, construindo e reconstruindo conceitos que norteiem 
sua ação e o uso da língua. 
 
 
Palavras-chave: Gramaticalização; Pronome Tudo; Inferência pragmática 
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ABSTRACT 

 
 

A great part of speakers has a false sense that our language is stable, that is, with 
the time, it does not change. However, in its process of development, it is common to 
find in the language new linguistic functions to ordinary lexical items. An example is 
what we will present in this work, that focuses on the item TUDO, which is classified 
in the normative grammars just as an indefinite pronoun. In this work we present an 
example of that, because we take as an object of analyses the term “TUDO”, that in 
the regular grammars has been classified just as an indefinite pronoun. However, we 
can find it performing other functions, depending on the elements that are linked in 
the discourse, mainly in the oral modality, such as: definite, phoric, deictic, inferring, 
among others. The empirical data come from Corpus Discurso & Gramática: a língua 
falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998).  This work has as 
base the North-American Functional Linguistic that postulates a linguistic based on 
the use, that is, in the intercommunicative situations (GIVÓN, 1995, 2001), thinking 
the language as an instrument of social interaction, used, mainly, to satisfy our 
communicative necessities. Our aim is to investigate if the element TUDO has 
suffered grammaticalization, acquiring many grammatical functions by its use as an 
indefinite pronoun; to promote a discussion about the communicative necessities that 
can have motivated the functional alteration suffered by that element in the process 
of changing. In this work we also propose an activity about that pronoun to be 
developed in the classroom. As a result, we intend to promote a discussion and 
contribute to the Portuguese language teachers‟ consciousness about the malleable 
and dynamic structure of the language in its emergent and non-finished process 
(HOPPER, 1991), because the practice of the Portuguese language teaching in the 
classroom has been based on the grammar normative contents. In fact, the educator 
must promote a reflection aiming the students have a better formation, building and 
rebuilding concepts that give them a direction about their action and use of the 
language. 

 
 

Key-words: Grammaticalization; Tudo pronoun; Pragmatic inference 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos falantes têm uma falsa impressão de que a língua é uma entidade 

estanque, ou seja, de que, ao longo do tempo, ela não sofre alterações. Muitos 

creem que a língua não deveria sofrer influências de outras, estrangeiras, mas 

manter a sua “pureza”. No entanto, o que ocorre, na realidade, é que todas as 

línguas sofrem processos de mudança linguística, seja por contato com povos 

externos, seja pela utilização de equipamentos avançados de comunicação que 

geram fenômenos como a globalização, seja pela criação de estratégias que 

facilitem a comunicação interpessoal.  

E por que o falante não percebe que isso acontece? Primeiro, porque é um 

processo de mudança muito lento, embora seja facilmente comprovado se 

observarmos registros da língua de anos e até séculos anteriores e compararmos 

com os registros atuais; sem falar nos diferentes registros encontrados de uma 

região para outra, nos diversos meios sociais, em cada gênero ou faixa etária, entre 

outros. Lembramos, ainda, que na língua escrita, o registro do processo de mudança 

ocorre de maneira mais lenta que na oralidade. Além disso, para o estudo da língua, 

são elaboradas gramáticas normativas e organizados métodos de ensino que fixam 

certas ocorrências, reforçando no falante a falsa ideia de estabilidade.  

Por outro lado, a língua não muda de uma só vez e em sua totalidade. 

Podem ocorrer, por exemplo, mudanças no léxico, ou no nível fônico, ou em outros 

níveis estruturais, de forma que a mudança é gradual e ocorre quase que 

imperceptivelmente, o que promove um equilíbrio instável (FIORIN, 2007). Esse 

processo evolutivo não tem fim. Daí a importância de, no ensino atual, proporem-se 

atividades que evidenciem as mudanças que ocorrem na língua, a fim de fazer o 

falante refletir sobre o fato de que ele, enquanto ser social, age sobre a língua que 

fala e também sofre influências dela. 

É importante notar que, durante o processo evolutivo de uma língua, é 

comum encontrarmos novas funções para itens linguísticos já existentes. Um 

exemplo disso é o que vamos apresentar neste trabalho, que aborda o item TUDO. 

Esse pronome, nas gramáticas tradicionais, tem sido classificado apenas como 
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pronome indefinido1. No entanto, temos vários indícios de que na língua esse 

pronome é utilizado em certas construções
2
 que o fazem desempenhar outras 

funções (cf. OLIVEIRA, 2006; NEVES, 2000; SILVA; MACEDO, 1996), conforme o 

exemplo a seguir:  

 

(01) [...] reuniu a família todinha e foi todo mundo pra essa fazenda ... 
se agruparam todo mundo né ... arrumaram as malas e TUDO ... e foi 
todo mundo pra fazenda ... chegando lá ... a fazenda tava ... a casa 
tava muito suja e TUDO ... e foi todo mundo arrumar a casa né ... 
limpar e TUDO mais pra ... se alojarem ... no dia seguinte ... tomaram 
café ... foram brincar lá [...]. 

 

Neste exemplo3, entendemos que o falante, ao utilizar a construção e TUDO, 

não o faz com a função de indefinição (como é sempre classificado nas gramáticas 

normativas), mas numa tentativa de ampliação daquilo que menciona no texto, ou 

seja, o falante supõe que o ouvinte irá inferir todos os procedimentos necessários 

para se arrumar uma mala, e que irá inferir, ainda, os demais elementos 

caracterizadores do estado da casa (além de suja, o ouvinte pode imaginar que a 

casa estava bagunçada e com cheiro desagradável, por exemplo). 

Em relação à construção “E TUDO”, há um estudo realizado por Silva e 

Macedo (1996), que a classifica como assumindo a função resumidora, pois ocorre 

quando o item está posicionado ao final de uma lista de elementos com a função de 

resumir outras ações ou complementos que o falante julga já serem de 

conhecimento do interlocutor, como parte de sua competência enciclopédica.  

Já Oliveira (2006) apresenta esse mesmo tipo de ocorrência como tendo 

outra função – a de resumidor/ampliador, ou seja, para ela, o falante não deixou 

clara a intenção de resumir ou ampliar a entidade à qual se refere, o que se 

diferencia, pelo menos em parte, de Silva e Macedo. 

Desse modo, concordamos, em parte, com as autoras, porquanto essa 

inferência amplia o que já foi dito – não está falando aqui apenas de arrumar as 

                                                 
1 Veremos mais detalhes sobre o tudo indefinido no capítulo seguinte, subitem 1.2. 
2 O termo construção é aqui empregado em referência a uma porção de língua constituída 
por mais de um vocábulo.  
3 Os exemplos contidos neste capítulo provêm de FURTADO DA CUNHA, M.A. (Org.). 
Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal. Natal (RN): 
EDUFRN, 1998. O corpus utilizado está, em sua maioria, na forma oral. O texto foi gravado e depois 

transcrito. Assim, as reticências encontradas nos exemplos representam pausas na fala do 
entrevistado. 
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malas, há outras ações depois disso -, mas também resume, pois após a 

construção, o falante parte para outra ação não relacionada a essa de arrumar 

malas, ou seja, dá prosseguimento à narrativa. O falante também utiliza o e TUDO 

mais, com a mesma função ampliadora. No caso, o e TUDO mais aponta para 

ampliação relativa aos demais procedimentos, que, além de limpar a casa, foram 

necessários para permitir que as pessoas se alojassem. E resume as ações com a 

inserção da construção. No entanto, essa ampliação e/ou resumo só são possíveis 

de serem feitos com base no conhecimento compartilhado entre falante/ouvinte, a 

partir das informações anteriormente dadas pelo falante somados ao conhecimento 

de mundo do ouvinte de modo que ele possa inferir quais procedimentos foram 

esses. Por isso denominamos, por ora, esse uso de TUDO como inferidor.  

O TUDO também tem assumido uma outra função, em que o seu sentido 

pode ser de inclusão, conforme vemos em (02):  

 

(02) [...] ama a Deus ... você ama as pessoas ... o seu próximo ... 
ama a pessoa que tá ao seu lado ... procura obedecer tudo o que 
Deus faz ... então quando a pessoa diz que acredita em Deus ... ela 
pode até crer ... pode até ser uma pessoa crente ... é eu acredito e 
TUDO ... mas se não obedece ... num é um crer de verdade sabe? 
num é um amor a Deus ... acredita ... pronto [...].   

 

Nesse exemplo, o informante diz eu acredito e tudo, o que poderia ser dito 

de outra forma, como, por exemplo, eu até acredito; eu, inclusive, acredito. Assim, 

por ter significado similar ao dos itens até e inclusive, denominamos essa função de 

Inclusivo.  

Uma outra função em que encontramos o item TUDO é o de preenchedor de 

pausa, conforme vemos a seguir: 

 

(03) [...] a piscina lá é:: é uma só ... só que é separada ... pra:: adulto 
e pra criança ... a gente ... a professora de natação bota logo os 
pequenininhos no raso ... depois eles vão indo pro fundo e ficam lá 
no fundo ... fazem natação deles lá no fundo ... TUDO ... segurando 
na bóia ... é legal lá ... lá na ... na piscina [...].  

 

No exemplo (03), percebemos que o TUDO atua como uma estratégia de o 

informante dar uma pausa enquanto reorganizara seu discurso para dar 

continuidade à sua fala. O que ocorre, neste caso, é ele vir preenchendo a 
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interrupção com algo enquanto processa uma nova informação, o que é evidenciado 

pelas pequenas pausas (marcadas pelas reticências), que revelam que o trecho 

caracteriza-se por dificuldades em termos de processamento de informações e, após 

essa pausa o falante continua a sequência que estava sendo dita. Não 

desempenhando, por sua vez, uma função na organização interna do texto. 

Trazemos sempre exemplos do discurso de falantes (tanto orais quanto 

escritos), pois nosso trabalho é feito sob a perspectiva funcionalista de vertente 

americana, mais conhecida por seus proponentes: Givón, Hopper, Heine, 

Thompson, Traugott, Halliday, Bybee, entre outros, os quais defendem uma 

linguística funcional baseada no uso, ou seja, nas situações intercomunicativas 

(GIVÓN, 1979, 1995, 2001a/b). Desse modo, não é possível conceber a língua sem 

a interação, pois esta é ferramenta fundamental para o estabelecimento das 

convenções linguísticas.  

De acordo com os funcionalistas, a língua é utilizada a fim de satisfazer 

necessidades comunicativas. Por conseguinte, a forma como a língua apresenta-se 

é um reflexo da função que exerce no uso. Com o uso contínuo de certa forma, 

ocorre o que se chama de rotinização.  O que acontece é que os falantes tendem a 

repetir expressões que foram ouvidas por eles, mesmo que haja outras expressões 

em competição (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). Desse modo, a gramática que 

internalizamos nada mais é do que um agregado de estratégias rotinizadas que 

provêm do discurso.  

A língua é, portanto, entendida não como um objeto autônomo, mas como 

um conjunto de formas que possui estrutura maleável, apresentando, assim, uma 

forma dinâmica (BOLINGER, 1977), constituindo um  processo emergente e 

inacabado (HOPPER, 1987, 1998), pois está sujeita às pressões de uso (internas 

e/ou externas ao sistema linguístico), vivendo em constante adaptação (FURTADO 

DA CUNHA et al, 2003). 

Os funcionalistas trabalham com várias temáticas. No entanto, como nosso 

trabalho está voltado para o estudo de funções assumidas pelo item TUDO, 

tomaremos como base para esta pesquisa as propostas funcionalistas relativas à 

gramaticalização4, processo de mudança pelo qual um item lexical pode vir a ser 

                                                 
4
 No capítulo 3, traremos mais detalhes sobre esse processo. 
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empregado em uma função gramatical, ou pelo qual um item já gramatical pode vir a 

ser empregado em outra função gramatical (HOPPER; TRAUGOTT, 2003). 

No ambiente escolar, muitas vezes, não há espaço para uma discussão 

reflexiva sobre a língua, ignorando-se a dinamicidade do processo de significação do 

texto, as relações lexicais e gramaticais, os conhecimentos prévios compartilhados, 

os recursos verbais e não-verbais, as intenções comunicativas e os sujeitos 

envolvidos no uso da língua. Consequentemente, o aluno passa a ter apenas a 

gramática normativa como base para compreensão e classificação dos elementos 

do discurso.  

Em relação à gramática normativa, encontramos o item TUDO classificado 

como pronome indefinido. No entanto, examinando nossa amostra de dados 

extraída do Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do 

Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), observamos que esse item apresenta outras 

funções. Sendo assim, o nosso objetivo geral é descrever essas funções e analisar 

indícios dos processos de mudança pelos quais o TUDO as desenvolveu. Para 

tanto, temos os seguintes objetivos específicos: 

a) Verificar como se comporta o TUDO no papel de inferidor, de conector 

inclusivo e de preenchedor de pausa, em termos morfossintáticos, semântico-

pragmáticos e entoacionais; 

b) Averiguar se os fatores sociais gênero e nível de escolaridade 

contribuem para uma maior incidência de uso do TUDO nas funções de inferidor, 

inclusivo e preenchedor de pausa; 

c) No caso do TUDO inferidor, analisar o tipo de relação que é 

estabelecida com o referente para que o processo de inferência aconteça; 

d) Em relação ao TUDO inclusivo, averiguar se a questão faixa etária ou 

grau de escolaridade interferem e estimulam o seu uso e os itens a que ele se 

relaciona a fim de denotar significado inclusivo; 

e) No caso do TUDO preenchedor de pausa, observar se o item atua no 

processamento da fala como estratégia de manutenção de turnos e se esse item é 

suficiente para essa pausa ser marcada; 

f) Buscar indícios sincrônicos do processo de gramaticalização pelo qual 

emergiram os usos do TUDO como inferidor, inclusivo e preenchedor de pausa;  
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g) Fazer propostas, com base nos resultados a serem obtidos, para o 

estudo dessas funções do item TUDO nas instituições de ensino Fundamental e 

Médio. 

Justificamos, assim, a partir dessas questões, a relevância deste estudo, o 

qual procura investigar algumas mudanças que têm ocorrido na língua, contribuindo 

para o ensino de Língua Portuguesa, como também desenvolvendo as teorias 

postuladas pela Linguística, sobretudo referentes ao funcionalismo. 

Em relação ao desenvolvimento deste trabalho, no primeiro capítulo fazemos 

a apresentação do fenômeno, expondo uma breve pesquisa bibliográfica a respeito 

da origem do vocábulo TUDO, e observando, a seguir, o que dizem as gramáticas 

normativas a respeito desse item. 

O segundo capítulo sintetiza alguns estudos funcionalistas desenvolvidos a 

respeito do uso do TUDO no português brasileiro. Nossa intenção é apontar as 

funções do TUDO já descritas na literatura funcionalista e, em seguida, relacioná-las 

com as funções que tomamos como objeto desta pesquisa.  

No terceiro capítulo, apresentamos o referencial teórico ao qual nos filiamos: 

o Funcionalismo Linguístico em sua vertente norte-americana. Nesse capítulo, 

destacamos os conceitos e princípios funcionalistas que mais interessam a este 

estudo: gramaticalização e iconicidade. 

No quarto capítulo, abordamos concepções acerca dos mecanismos de 

construção de sentido, mais especificamente a referência, inferência, pressuposto e 

implicatura e suas relações com o nosso objeto de estudo.  

O quinto capítulo apresenta a metodologia, na qual descrevemos o corpus 

pesquisado, bem como detalhamos as etapas e procedimentos utilizados para 

analisar o fenômeno investigado. 

O sexto capítulo consta da análise dos dados, descrevendo e analisando 

comportamento morfossintático, semântico-pragmático e entoacional do TUDO nas 

funções de inferidor, inclusivo e preenchedor de pausa. Averiguamos também a 

influência de fatores sociais sobre o uso do TUDO na comunidade de fala de Natal.  

O sétimo capítulo dedica-se a traçar as contribuições desta pesquisa para o 

ensino de línguas, principalmente em escolas de ensino Fundamental e Médio, 

tentando auxiliar os professores em seu trabalho de análise linguística e sugerindo 
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atividades que possam fazer os alunos analisarem diferentes funções do TUDO no 

português brasileiro. 

Por último, trazemos as considerações finais, que pontuam tudo o que foi 

abordado no decorrer desta pesquisa, bem como os projetos de realizações futuras. 
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1 APRESENTAÇÃO DO FENÔMENO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos um breve panorama do percurso histórico do 

item TUDO, de sua origem no latim até sua entrada na língua portuguesa. Além 

disso, tratamos da classificação desse item pelas gramáticas normativas, apontando 

algumas lacunas e limitações dessa classificação. 

 

 

1.1 A ORIGEM DO TUDO 

 

 

Embora não tenhamos a pretensão de elaborar um trabalho de caráter 

diacrônico, a pesquisa bibliográfica faz-se necessária para que conheçamos a 

trajetória do TUDO, para depois adentrarmos no que realmente pretendemos fazer, 

que é uma análise do comportamento atual desse item no português falado/escrito 

em Natal. 

O que encontramos a respeito do TUDO é que ele é uma das variantes do 

vocábulo todo - sendo sua forma invariável ou neutra -, o qual tem sua origem no 

latim. Não há, entretanto, consenso entre os estudiosos a respeito da verdadeira 

formação desse pronome. O que podemos fazer, portanto, é registrar o que dizem 

alguns autores a respeito do assunto. 

Houaiss e Villar (2001) apresentam a etimologia do item TUDO como 

advindo do latim totus, -a, -um. No latim, por algum tempo, houve duas formas que 

concorreram, omnis e totus, prevalecendo, depois, as formas totus, tota, totum, que 

passaram ao português como todo, toda, TUDO (FURLAN, 2006, p. 74). Como 

exemplo para o uso dessas formas, há: 

 
“Omne ignotum, pro magnífico.” (Tácito) 
(Todo desconhecido é considerado maravilhoso.) 
“Omnia Romae cum pretio.” (Juvenal) 
(Em Roma TUDO tem preço)  
“Totus tuus”. 
(Todo teu - Inscrição no brasão do Papa João Paulo II referindo-se à 
Virgem Maria). 
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Nunes (1975, p. 261) mostra que totu- suplantou omnis, de sentido idêntico e 

que “até começos do século XVI, todo valeu por substantivo e adjetivo, como ainda 

vale em galego e castelhano”, tornando-se recente a data da criação do pronome 

substantivo e também do invariável tudo, o qual teve sua origem no galego, através 

da variação toido,-a e tuido. 

Maurer Jr. (1959, p. 116) afirma que os vocábulos totus, tota, totum tomaram 

“o lugar de omnis na expressão de totalidade numérica, do que já se encontram 

traços latinos desde Plauto”. Daí temos tot (romeno), todo (português e espanhol), 

tout (francês), tutto (italiano) etc. Há, inclusive, construções na língua romena como 

toti oameni (=omnes homines). 

Esse autor diz, ainda, que o termo omnis subsiste apenas no italiano na 

forma de ogni, com um plural neutro antigo (ogna), tornando-se o último vestígio do 

pronome que, no latim falado, foi substituído por totus (-a,-um), podendo ser uma 

introdução tardia de uma forma semierudita. De acordo com pesquisas de Groussier 

(2006), totus indicava a totalidade de modo geral e omnis a totalidade de um 

elemento ou classe. 

Em relação ao vocábulo omnis/omne, os etimologistas Ernout e Meillet 

(2001) levantam a hipótese de que esses termos originaram-se da palavra latina 

ops. Os vocábulos ops/opis, por sua vez, constituiriam uma erosão da palavra latina 

opulence (abundância), formando o prefixo op-  que pode também se unir ao sufixo 

complexo –n-es-, vindo, possivelmente, dessa junção o vocábulo omnes.  

De acordo com Watckins (2000), o prefixo op- (trabalhar, produzir em 

abundância) deu origem à formação op-ni (omni-). Não é conhecida, ao certo, a 

origem desse sufixo, podendo ser usado junto ao verbo “ser”, em sua forma grega 

était, com forma no um particípio passado –n- dando origem a op-nis e este, por sua 

vez, a omni-, omnibus, do latim omnis (abundante). No português, o omnis 

permanece na forma do prefixo oni-, como em onipresente, onipotente, onisciente.  

A partir dos estudos apresentados, acreditamos que a trajetória do pronome 

indefinido TUDO poderia ser a seguinte (Cf. OLIVEIRA, 2006, p. 17): 

 

Omnis/omnia/omnen → totum → tudo 

 

Esse processo constitui apenas uma hipótese, pois não há consenso entre 

os etimólogos acerca dessa evolução. O que se sabe, ao certo, é que, durante 
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algum tempo, as duas formas, omnia e totum, concorreram entre si, prevalecendo, 

depois, o totum, o qual deu origem aos diversos vocábulos. 

 

 

1.2 TUDO NAS GRAMÁTICAS NORMATIVAS 

 

 

Em relação à abordagem do item TUDO pelas gramáticas normativas, 

constatamos que todas as gramáticas que consultamos o classificam como pronome 

indefinido, apresentando definições muito similares a respeito dessa categoria, como 

veremos a seguir:  

Para Bechara (2006, p. 168), pronomes indefinidos “são os que se aplicam à 

3ª pessoa quando têm sentido vago ou exprimem quantidade indeterminada. 

Funcionam como pronomes indefinidos substantivos, todos invariáveis: alguém, 

ninguém, tudo, nada, algo, outrem”. 

Cunha (1986) mostra que o pronome TUDO é normalmente pronome 

substantivo, mas tem valor de adjetivo nas combinações: tudo isto, tudo isso, tudo 

aquilo, tudo o que, tudo o mais e semelhantes. Ele acrescenta que o TUDO refere-

se normalmente a coisas (ex.: Vinho e aguardente é tudo a mesma família), mas 

também pode aplicar-se a pessoas (ex.: Morreu tudo, a filha, a neta...). Cunha 

acredita haver uma oposição sistemática na classe dos pronomes indefinidos, 

apresentando o TUDO e/ou todo(s,as) com caráter de totalidade inclusiva, e o nada, 

com caráter de totalidade exclusiva. Quanto a isso, Barros (1991) acrescenta que 

TUDO e nada são efetivamente pronomes neutros e apenas usados no singular.   

Alguns autores dizem, ainda, que os pronomes indefinidos ora pertencem às 

“classes principais” com valor de substantivo (nesta classificação está o TUDO), ora 

às “classes adjuntas”, com valor de adjetivo (cf. BARROS, 1991; CUNHA, 1986).  

Em relação à função sintática, o TUDO pode ser classificado como termo 

essencial ou acessório. Infante (2005) indica que esse pronome pode ter a função 

de aposto recapitulativo, conforme exemplo abaixo: 

 

Vida digna, cidadania plena, igualdade de oportunidades, TUDO isso 
está na base de um país melhor. 
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Na visão funcionalista, como veremos no capítulo seguinte (em OLIVEIRA, 

2006), esse pronome é recapitulativo por ter função fórica. As propostas das 

gramáticas normativas a respeito do item TUDO apresentam algumas distinções 

entre si. Todavia, nenhuma delas contempla as funções que analisamos neste 

trabalho.  

É importante salientar que, quando afirmamos que as gramáticas 

tradicionais não dão conta do que estamos estudando, não desejamos, de modo 

algum, fazer uma crítica a essas obras, visto que elas se dispõem a tratar da língua 

portuguesa em sua versão escrita, apresentando e analisando apenas a variação 

culta, ou seja, o que é considerado canônico na língua. No entanto, nosso estudo 

está concentrado na variação coloquial da língua, sobretudo em sua forma oral.  

Os dados e a análise, portanto, não têm a intenção de ser convergentes, 

pois é exatamente na oralidade que são produzidas as mudanças na língua e, só 

depois é que essas mudanças são registradas ou não na norma culta, nas suas 

formas oral e escrita. Se essa nova forma assumirá o caráter prototípico é uma 

resposta que só pode ser dada após certo tempo e frequência de uso. 
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2 PROPOSTAS FUNCIONALISTAS REFERENTES AO TUDO 

 

 

Embora tenhamos encontrado poucos estudos a respeito do item TUDO 

dentro da abordagem funcionalista, neste capítulo apresentamos alguns autores que 

tratam desse item nesta perspectiva. Esses autores adotam, portanto, um ponto de 

vista diferente daquele assumido pelas gramáticas normativas.  

 

 

2.1 MARCADORES DISCURSIVOS OU CONVERSACIONAIS (SILVA E MACEDO, 

1996) 

 

 

Este trabalho foi realizado pelas autoras a fim de analisar o discurso falado e 

a grande variedade de partículas que ocorrem aí, cuja inserção não está presente na 

língua escrita. Essas partículas são chamadas marcadores discursivos ou 

marcadores conversacionais.  

Dentre esses marcadores, as autoras encontram o item lexical TUDO, 

classificando-o como resumidor, ou seja, sua função é encerrar uma lista de itens e 

resumir o que se considera ser de conhecimento do interlocutor. Além do TUDO, 

outras partículas que se encontram na mesma classificação são: essas coisas, e tal, 

coisa e tal, e TUDO, papapá, tatatá. 

Quando o item faz parte da expressão “TUDO bem”, é classificado como 

finalizador, pois dá um fecho ao turno de um falante, como também o fazem então 

tá, é isso aí. 

Em relação aos marcadores, Silva e Macedo afirmam que, se qualquer 

partícula ou expressão for chamada de “marcador”, ficaria difícil decidir se 

expressões inteiras seriam marcadores ou simplesmente itens lexicais em seu 

sentido habitual. O TUDO pronome indefinido, por exemplo, poderia vir a ser 

chamado “marcador”, pois marca ou organiza ou sinaliza alguma informação. 

Todavia, as autoras apontam que há, na literatura da área, um consenso de 

que os marcadores estariam envolvidos em macrofunções discursivas, como a 

organização interna do discurso (por exemplo, em início e em final de tópico, em 
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início e em final de parágrafo); manutenção da interação dialógica na organização 

dos turnos; e ainda na função de processamento da fala na memória.  

 

 

2.2 O PRONOME INDEFINIDO E SUAS RELAÇÕES (NEVES, 2000) 

 

 

Em relação aos pronomes indefinidos, Neves (2000) afirma que eles são, em 

princípio, palavras não-fóricas, não podendo haver, portanto, uma recuperação 

semântica nem na situação, nem no texto. Para a autora, indefinido é algo “não-

particularizado, não-restrito” (p. 533), e a classe desses pronomes é constituída por 

dois tipos de indefinição: quanto à referência e quanto à quantidade. O pronome 

indefinido TUDO, em princípio, assume os dois tipos de indefinição dentro do 

sintagma nominal, estando, ainda, em posição nuclear. 

Em relação ao uso do item TUDO, Neves (2000, p. 575-577) apresenta o 

pronome nas seguintes relações: 

 

a) Em referência a todos os possíveis objetos, ações ou situações quando se está 

fazendo uma afirmação genérica sobre eles: 

 

(01) Não quero me ocupar da análise dessa mania que tem o mundo 
de hoje de questiona e de revisar TUDO. 

 

b) Em registro popular, TUDO aparece relacionado a pessoas. 

(02) Cambada de bobas, TUDO doida por Tição, a começar por eu. 

 

c) Em referência a todos os objetos, ações, atividades ou fatos de uma situação 

particular. O item TUDO ocorre, assim, nas formas de TUDO o que, TUDO 

que/quanto, TUDO isto/isso/aquilo. 

 

(03) Papai empregava TUDO o que ganhava na compra das 
máquinas. 

(04) Fazia TUDO que ele queria, era sua escrava. 
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(05) O resultado de TUDO isto se observava na eclosão e 

desenvolvimento de uma crescente animosidade contra o 
estrangeiro. 

 

d) Em registro distenso, para indicar a totalidade no plural (“a totalidade de”; “todos 

os”): 

(06) Angelina, que socorre TUDO quanto é cachorro da rua e que 
não vai deixar um pobre velho morrer à míngua. 

 

e) Em referência à atmosfera geral que existe em uma situação: 

 

(07) Do lado de dentro, TUDO abandonado, às escuras e vazio. 

 

f) Como predicativo do sujeito:  

 

(08) O trabalho não é TUDO na vida. 

 

g) Como aposto resumitivo (= TUDO isso), após uma enumeração, com o verbo no 

singular: 

(09) O nosso problema aqui é que temos muitos mistérios, muita 
beleza, muitos sinais, símbolos, alegorias, TUDO carregado de 
memórias e significados que não entendemos. 

 

h) Para introduzir um aposto especificador (= TUDO o que segue)5: 

 

(10) Eurípides foi TUDO isso: brilhantes nas ideias, crítico e honesto 
em seu pensamento, pronto a mudá-lo quando a verdade assim 
exigiu. 

 

i) Na expressão TUDO bem, em referência a toda uma situação ou à vida em 

geral, em especial a algo que afeta o falante: 

 
(11) O presidente Figueiredo o faria assessor para a 
desburocratização, ele não ganharia um centavo, não perderia sua 
renda e o Tesouro Nacional não pagaria por mais um funcionário. 
TUDO bem. Foi feito assessor. 

                                                 
5
 Em nosso estudo, nos itens “g” e “h” o TUDO não será considerado pronome indefinido, mas com 

característica de pronome fórico, conforme veremos no subitem 2.3 e no capítulo 6, quando da 
análise dos dados. 
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j) Na expressão tem TUDO a ver, para marcar a relevância de uma relação 

estabelecida com um aspecto ou qualidade referidos: 

 

(12) É um animal que tem TUDO a ver com a velocidade e liberdade. 

 

k) Em relação a um dos tipos de TUDO que estudamos (aquele que denominamos 

inferidor), Neves afirma que ele é utilizado, na expressão e TUDO (o) mais, depois 

de uma lista de elementos, para indicar que se trata apenas de exemplos, e que 

outros elementos, ainda, podem ter sido envolvidos na situação em questão: 

 

(13) Até no alambicado sotaque carioca afetam, com artigos antes 
dos nomes de gente, vogais indecentemente espichados e TUDO 
mais. 

(14) Ele deve estar com a família e TUDO mais. 

(15) Sou, de fato, provinciana, saudosista, sonhadora, infantil, e 
TUDO o mais. 

(16) Nem só as crianças arregalam os olhos diante dos trenzinhos 
elétricos, por exemplo, que reproduzem em escala trilhos, vagões, 
desvios e TUDO o mais. 

 

l) Na expressão acima de TUDO, para enfatizar o fato de que um elemento de uma 

lista, especialmente o último deles, é mais importante que os outros: 

 

(17) Devemos procurar, acima de TUDO, a nossa felicidade. 

 

m)  Na expressão isso é TUDO, no final de um enunciado, para explicar, justificar ou 

corrigir alguma coisa, enfatizando que nada mais acontece: 

 

(18) Estou me demitindo, Marcos, isso é TUDO. 
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2.3 PRONOME “TUDO” DEFINIDO (OLIVEIRA, 2006) 

 

 

A obra de Oliveira (2006) é sua dissertação de mestrado, a qual se 

concentra na abordagem do item TUDO na função de quantificador, sendo 

desenvolvida sob a orientação teórica do funcionalismo linguístico givoniano. Foram 

utilizadas, como corpus, entrevistas do Banco de Dados VARSUL, em uma amostra 

composta pela fala de 36 informantes de Florianópolis, distribuídos da seguinte 

forma: 18 em cada gênero, 12 de cada nível de escolaridade (primário, ginásio e 

colegial), 6 de cada faixa etária (15 a 24 anos, 25 a 49 anos e mais de 50 anos). 

Para Oliveira, o TUDO exerce a função de quantificador. Segundo a autora, 

quantificadores são modificadores que se combinam com entidades, contextuais ou 

não, em termos de: a) tamanho do conjunto de indivíduos representados por uma 

quantidade numerável, ou seja, uma pluralidade divisível em partes descontínuas; e 

b) dimensão da substância que está sendo referida, representada por uma 

quantidade mensurável, ou seja, uma grandeza divisível em partes contínuas, em 

uma, duas ou mais dimensões.  O quantificador TUDO, seria, então, um modificador 

em termos de totalidade do conjunto ou da totalidade e/ou intensificação da 

dimensão da substância. E as entidades quantificadas por esse item lexical se 

apresentariam de maneira diversa, de natureza numerável ou mensurável. 

Em relação ao contexto de ligação do quantificador TUDO e a entidade 

quantificada, Oliveira o classificou como:  

 

a) Estreito – quando o item lexical e a representação nominal da entidade 

quantificada estão no mesmo sintagma. Essa categorização apresenta apenas uma 

subfunção denominada de quantificador (Q) Imediato, que, por estar no mesmo 

sintagma, mantém relação imediata com a entidade quantificada (cf. (19)). 

 

(19) Eu acho que eu era doente por causa desse negócio de limpeza. 
As guria TUDO, até as minhas colegas assim sempre, elas, até as 
vezes, diziam pra mim. 

 

b) Alargado – quando o TUDO pode estar ligado a um nome ou a outros 

elementos que desencadeiem sua ligação com a entidade; tais elementos, quando 
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existem, devem estar em um sintagma diferente do quantificador, localizando-se na 

mesma sentença ou fora dela.  

Há casos, porém, em que TUDO não mantém ligação com nenhum 

elemento textual, e a interpretação de seu referente depende do conhecimento 

partilhado entre falante e ouvinte. Nesse caso, o quantificador mantém relação vaga, 

dêitica ou fórica com a entidade quantificada. Por essa razão, essas relações estão 

inseridas no contexto de ligação alargado, conforme veremos a seguir. 

 

Relação vaga – é quando a relação entre quantificador e entidade quantificada se 

dá pragmaticamente. 

 

(20) Ah, toda perda é difícil, né? Toda perda é triste, todo mundo 
ficou muito triste, né? Depois que ele morreu ficou TUDO diferente? 

(21) Mas aí sábado eu me viro, né? eu pego roupa de TUDO quanto 
é canto. 

 

No caso do exemplo (20), o TUDO poderia envolver a inferência de 

referentes muito abrangentes como “vida” e “mundo”. A essa relação vaga, a autora 

classifica como tendo a subfunção de (Q) super genérico, isto é, o TUDO quantifica 

generalizações universais e pode ocorrer isolado em um sintagma ou em 

construções do tipo “TUDO quanto é coisa”, “TUDO quanto é lado”, “TUDO quanto é 

canto” (como em 21), “TUDO bem”, entre outros. 

 

Relação Dêitica – a relação é estabelecida de forma extratextual no momento da 

fala, por uma espécie de apontamento do falante, ou seja, inferida por um gesto 

ostensivo. 

 

(22) É, mas o que a senhora que mais saber? (...) está gravando 
TUDO? 

 

Para essa relação, a autora estabeleceu a subfunção de (Q) Dêitico, ou seja, 

TUDO não estabelece relação com um elemento textual, a entidade a ser 

quantificada tem sua referência estabelecida na situação de fala. 
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Relação Fórica – essa relação é estabelecida por meio de algum elemento textual, 

seja expressão nominal ou um desencadeador. Essa relação pode ser classificada 

como direta ou indireta, e anafórica, catafórica ou anafórica e catafórica. 

Começamos com os exemplos de anafóricos e suas subfunções: 

 

(23) Um dia ele comprou dois cachos de banana e fez ela comer 
TUDO. 

(24) Então TUDO o que eu viajei foi quando eu, na época, era 
motorista na repartição. 

 

Em (23), o item é anafórico, pois remete a dois cachos de banana; além 

disso, trata-se de um uso considerado fórico direto, pois o TUDO designa a entidade 

no discurso. 

Já em (24) temos uma relação fórica indireta, pois há uma inferência 

pragmática ativada por um desencadeador de ligação, que pode ser uma palavra ou 

construções maiores. Em termos semântico-pragmáticos, uma forma ou expressão 

citada ao longo do texto ativa inferencialmente o que deve ser a entidade 

quantificada. Nesse exemplo, o TUDO está quantificando a expressão “o que eu 

viajei”, não havendo, portanto, um elemento nominal que possa representar a 

entidade quantificada.  

Para Oliveira, um desencadeador de ligação é o segmento textual, quando 

ele existe, que mais provavelmente tornou a referência anafórica possível. 

 

A) ANAFÓRICO 

 

Nas subfunções dos anafóricos, Oliveira aponta seis tipos diferentes, que 

são: 

 Anafórico propriamente dito: conforme o exemplo (23), o TUDO é um 

fórico direto, relativamente neutro, não trazendo nenhuma informação adicional. Há 

também o fórico indireto, que não possui a entidade representada, mas um 

desencadeador de ligação, que seria “viajar” no exemplo (24). 

 

 Enfatizador de atributos: o item TUDO, além de quantificar a entidade à 

qual está ligado, ainda enfatiza seus atributos, explicitados no discurso. É uma 
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função semelhante a dos advérbios. O TUDO apresenta-se no mesmo sintagma no 

qual está o elemento discursivo que atribui determinada característica à entidade 

quantificada. O sintagma em que está o TUDO se assemelha ao que conhecemos 

por predicativo do sujeito, vindo depois de um verbo de ligação, com atributos 

expressos por um adjetivo ou verbo no particípio, conforme (25). 

 

(25) Os meus livro[s] eram TUDO recortados. 

 

 Resumitivo: TUDO anaforiza uma enumeração de constituintes de uma 

entidade/grupo, que se resume apenas aos itens citados, de modo que os elementos 

citados representam a totalidade dessa entidade. Essa função só será identificada 

através do conhecimento de mundo partilhado entre falante e ouvinte. O falante tem 

a intenção de quantificar apenas os itens que foram mencionados, como vemos em 

(26): 

(26) Primeiro bota dois ovos, bota uma xícara de açúcar, bota uma 
colher de margarina, aí tá, bate TUDO. 

 

 Ampliador: o quantificador TUDO retoma um item ou uma enumeração de 

itens da entidade (grupo), que são citados como exemplos de um paradigma que 

não se resume textualmente. O falante cita um ou alguns dos itens para exemplificar 

e quantifica-os com o TUDO, indicando a ampliação da quantificação para outros 

elementos da entidade/grupo. A ampliação só é possível pelo conhecimento 

compartilhado de mundo entre falante e ouvinte. O ampliador funciona como o 

elemento “etc.” em língua portuguesa, havendo uma forte influência pragmática para 

identificá-lo. A presença do ampliador é identificada, então, a partir de uma das 

pistas formais abaixo: 

 

a) A partícula “e” antes de TUDO. Para a autora, todas as ocorrências da 

expressão “e TUDO” são do tipo ampliador.  

 
(27)...foi assim na piscina, todo mundo caía na piscina de roupa e 
TUDO. 

 

 

b) A partícula “mais” depois de TUDO. 
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(28) Por isso que eu acho que foi tão forte e que me impossibilitou de 
fazer uma série de coisas, tipo estudo, né? TUDO mais. 
 

c) Uma sequência de ações/eventos/estados com repetição de verbos, 

estando o TUDO unido a esses verbos. 

(29) ...no caminho, foi horrível, todo mundo com sono, tinha batuque, 
tinha TUDO. 

 

Em (27), o TUDO indica a ampliação da quantificação para itens de mesma 

natureza, como roupa, sapato, chapéu ou qualquer outra coisa que estivesse sendo 

vestida na ocasião. Em (28), o TUDO mais desempenha a mesma função do e 

TUDO. Já em (29) a repetição do verbo “ter” acompanhado de TUDO indica uma 

ampliação da quantificação de TUDO sobre “batuque”, ou seja, além do batuque, 

havia outras coisas que perturbavam o informante (por exemplo, conversas 

paralelas, crianças chorando etc.).  

 

 Ampliador/resumitivo: Algumas ocorrências do TUDO acabam gerando 

ambiguidade. Nessas ocorrências, o TUDO vem após a citação de mais de um item 

da entidade/grupo, mas não há o que indique se a intenção do falante é resumi-lo ou 

ampliá-lo. Não temos aqui a quantificação de um grupo pré-estabelecido ou 

delimitado textualmente, nem marcas formais que indiquem ampliação. É o que 

podemos ver em (30): 

 
(30) Até passou os lados do quarto dele, viu? As fardas dele, o 
uniforme dele dentro do colégio, TUDO. 

 

Nesse caso, não há a certeza de que o falante tinha a intenção de ampliar 

ou resumir. O TUDO foi utilizado levando em consideração o conhecimento 

partilhado entre os interactantes. No entanto, não há um grupo pré-determinado que 

se complete apenas com aqueles itens, podendo ser “as botas”, “os materiais 

escolares” etc. Por outro lado, o falante pode ter a intenção de quantificar apenas o 

que é citado. 

 

 Ampliador/planejador verbal: Categorização também proposta por 

Oliveira por conta dos casos ambíguos. Nas ocorrências classificadas como 

ampliador/planejador verbal, não se sabe se o falante deseja ampliar a informação, 



31 

 

levando em conta a inferência do ouvinte, ou se está apenas organizando a fala, no 

que tange à marcação de relações entre partes do texto. Vejamos os exemplos (31) 

e (32): 

(31) Vou estudar no Rio, TUDO. A minha mãe não queria muito, mas 
eu vou. 
(32) Eu já ouvi a banda deles, TUDO, gostei, TUDO (...) aí eu vou lá, 
assisto o show, TUDO. 

 

Pode-se perceber a possibilidade de ampliação, mas sem pistas linguísticas 

que indiquem essa intenção (“e”, “mais”, repetição de verbos). Em relação aos traços 

de planejador verbal, o TUDO aparece contribuindo para a organização textual. Em 

(31), o falante pode estar querendo ampliar a informação anterior, como também 

tentando manter o turno enquanto organiza a próxima fala: “A minha mãe não 

queria”. O mesmo ocorre em (32), em que o TUDO pode ser ampliador ou 

planejador verbal dos trechos subsequentes. 

 

B) CATAFÓRICOS 

 

Nessa subfunção, o quantificador TUDO mantém relação com a entidade 

que o sucede no discurso e possui outras subfunções a ele agregadas, as quais 

apresentamos a seguir: 

 Catafórico propriamente dito: é similar ao “anafórico propriamente dito”, 

altera-se apenas a posição do referente no discurso.  

 
(33) Quebrou TUDO, as louças que ela gostava, TUDO. 
(34) Então TUDO o que eu viajei foi quando eu, na época, era 
motorista na repartição. 
 

Em (33), temos uma relação catafórica direta, em que o TUDO aponta para 

“as louças que ela gostava”, enquanto que, em (34), a relação é indireta, pois não 

temos entidades nomeadas, mas inferidas a partir de um desencadeador de relação 

fórica indireta, “o que eu viajei”.  

Há, ainda, subfunções como as encontradas nos anafóricos, conforme 

vemos nos exemplos abaixo: 

 

(35) [Falando de cinco irmãos] Só ele e o menor que trabalham na 
firma mas os outros TUDO um trabalha na Telesc, um que trabalha 
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no banco real, o outro é gerente do econômico, né? Que foi uma 
família que veio do nada, e hoje estão todos eles bem, né? 
(36) Eu não quero que isso aconteça e aí a gente sempre conversa à 
noite sobre TUDO, ela sempre conversa comigo sobre drogas, sobre 
sexo, sobre bastante coisa, né? 
(37) Ah! Eu sei fazer TUDO, lasanha, estrogonofe. 

 

Em (35), o TUDO cataforiza uma enumeração de entidades, que 

representam uma totalidade de itens, com a função de resumir (no caso, os cinco 

irmãos); por isso, é chamado de resumitivo. Já em (36) é um ampliador, pois 

cataforiza um item ou uma enumeração de itens (no caso, todos os assuntos 

conversados), mas a entidade/grupo não se resume ao que foi mencionado no 

discurso, pelo contrário, tem seu sentido ampliado. Por fim, (37) funciona como 

ampliador/resumitivo, pois, pela posição ocupada pelo TUDO, não se tem pistas de 

que sua função seja a de ampliador, indicando que o falante sabia fazer mais coisas, 

ou seja a de resumitivo, referindo-se apenas aos itens enumerados (lasanha e 

estrogonofe). 

 

C) ANAFÓRICOS E CATAFÓRICOS 

 

Nessa subfunção, o TUDO tem antecedente e sucedente, ambos remetendo 

a um mesmo grupo de coisas. As subfunções são semelhantes a dos anafóricos e 

catafóricos, conforme exemplificamos abaixo: 

 
(38) Depois a gente foi pra uma associação que tinha no lado, tinha 
piscina, tinha TUDO, tinha futebol, todo mundo, padre e TUDO 
começou a jogar futebol, foi um sarro. 
(39) A gente ajuda às vezes com as tarefas, mas almoço, TUDO é 
ela que faz, roupa. 
(40) Então, ficava combinado assim: que o chofer iria nos buscar, ia 
eu, meu marido, os filhos, TUDO, a minha mãe. 

 

Temos, em (38), algumas evidências de que o TUDO esteja 

desempenhando a subfunção de ampliador, devido à presença dos verbos repetidos 

antes e depois do item lexical, indicando que poderia haver, além de piscina e 

futebol, um salão de festas, por exemplo. Em (39), não há indicação precisa de que 

estejamos diante de um ampliador (são desenvolvidas outras tarefas além das 

mencionadas) ou de um resumitivo (referindo-se apenas ao que está no discurso). 

Sendo assim, Oliveira optou por considerar casos desse tipo como híbridos, 
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denominando-os de ampliadores/resumitivos. O exemplo (40) é classificado pela 

autora também como ampliador/resumitivo (no entanto, segundo nossa 

classificação, trata-se de um preenchedor de pausa, conforme mostraremos no 

capitulo seis). 

Observando os tipos anafóricos e suas subfunções, Oliveira propõe que o 

TUDO passa por um continuum de mudança de uma categoria para outra. Assim, 

esse possível percurso seria traçado da seguinte maneira: 

 

Resumitivo → ampliador/resumitivo →  ampliador→ ampliador/planejador verbal 

 

Para a autora, o processo de gramaticalização6 do TUDO inicia-se no uso 

como resumitivo, que passa a ter características de ampliador, existindo, 

inicialmente, como híbrido entre essas duas categorias; dessa categoria híbrida 

passa a ser usado como ampliador, o  qual, por sua vez, deriva uma outra categoria 

híbrida, constituindo o ampliador/planejador verbal. 

                                                 
6 Traremos mais detalhes sobre esse processo no capítulo seguinte. 



34 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nossa pesquisa tem como base a teoria funcionalista de vertente norte-

americana. É o funcionalismo, surgido na década de 1920, a partir de estudos da 

Escola Linguística de Praga, que irá trabalhar a função como papel predominante no 

ato comunicativo. Um dos precursores dessa teoria é Roman Jakobson, que propôs, 

além da função referencial da língua, as funções emotiva, conativa, fática, poética, 

referencial e metalinguística como essenciais, levando em conta os participantes da 

interação e os fatores responsáveis pela comunicação. A partir daí, a visão 

funcionalista ampliou-se, surgindo várias escolas e tendências. Um dos importantes 

movimentos foi o funcionalismo norte-americano (Givón, Thompson, Chafe, Hopper, 

DuBois, dentre outros), que surgiu na década de 1970 (PEZATTI, 2005).  

Para os funcionalistas, a língua apresenta-se tal como é não por ser um 

sistema fechado em si mesmo, mas por estar exposta às mais variadas situações 

comunicativas. São elas que produzirão mudanças contínuas na língua, pois esta é 

maleável e suscetível a pressões externas motivadas pelo uso (BOLINGER, 1977). 

Assim, mais importante que se preocupar com a descrição de aspectos gramaticais 

ou de ordem sintática, é investigar as circunstâncias discursivas que envolvem as 

estruturas linguísticas. Os funcionalistas tentam explicar o que ocorre na língua a 

partir dos contextos específicos de uso, baseados no princípio de que o discurso é 

constituído por estratégias criativas utilizadas pelo falante para que o seu texto 

torne-se adequado ao ouvinte em uma determinada situação comunicativa. 

Tratamos, a seguir, de alguns princípios essenciais em que os funcionalistas se 

baseiam a fim de explicar o fenômeno da linguagem e da relação forma x função. 

 

 

3.1 ICONICIDADE  

 

 

Desde os antigos filósofos gregos há uma discussão acerca da origem das 

palavras e sua relação com as coisas que elas nomeiam. De um lado, defendia-se a 

arbitrariedade da língua (aristotélicos), de outro, que ela tinha uma motivação 

(Platão). A partir desses princípios, houve muita discussão, que perdura até os dias 
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atuais. A respeito disso, também refletem os funcionalistas, vindo, assim, a 

trabalharem com o que chamam de iconicidade, ou seja, uma correlação estreita 

entre forma (o código linguístico) e função (o sentido por ela expresso). Os linguistas 

funcionalistas baseiam-se na ideia de que a língua, de certa forma, é uma 

representação de como o homem vê o mundo, havendo uma relação entre a 

linguagem humana e a experiência do homem com o mundo. Por exemplo, temos 

uma ferramenta chamada pé-de-cabra, que tem esse nome por conta de sua ponta, 

uma alavanca metálica fendida ao meio, semelhante ao pé da cabra. Também em 

uma conversa, se alguém não gosta de um filme, certamente ao comentar sobre ele, 

molda o seu discurso com uma série de adjetivos depreciativos, é uma forma 

particular de representar algo.  

Os funcionalistas supõem, a partir de exemplos como esses, que a estrutura 

linguística é uma expressão do funcionamento da mente, assim como das 

propriedades necessárias para que o homem conceitualize o mundo (FURTADO DA 

CUNHA, 2008). 

Hopper (1998) afirma que as formas da linguagem não existem na mente de 

um indivíduo em particular, mas são distribuídas entre os falantes durante o ato de 

comunicação. Desse modo, os signos implicam uma constante competição entre os 

falantes pelo controle do significado das palavras e expressões, e a linguagem 

passa a ser um material que é transmitido de falante a falante, seja pelo uso, 

prestígio ou eficiência. 

Por isso, o conceito de língua ampliou-se e o processo de comunicação 

passou a ser visto como intra e interpessoal devido à sua relação com a sociedade, 

pois a língua é um sistema de comunicação e como tal precisa do outro para ser 

estabelecida, pela negociação de significados entre os falantes do discurso, a qual 

passa a estruturar a gramática da língua.  A sintaxe, por exemplo, existe para 

desempenhar uma certa função e é essa função que determina sua maneira de ser, 

ou seja, a língua tem a forma que tem devido à função (iconicidade). 

Seguindo esses pressupostos, os funcionalistas não acreditam que a língua 

seja totalmente arbitrária - nem totalmente icônica -, pois um falante, quando cria um 

novo rótulo, por exemplo, geralmente parte das formas já existentes, tendo, assim, 

uma motivação. Para Givón (2001a), há uma combinação entre iconicidade e 

arbitrariedade, que se dá por um acordo clássico de adaptação entre pressões 

funcionais conflitantes, pois mecanismos mais icônicos (princípios) relacionam-se 
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aos mais arbitrários, com regras mais convencionais.  Assim, a iconicidade não é 

absoluta, mas disposta em graus, o que se pode verificar por meio de uma análise 

diacrônica da língua, percebendo-se as motivações e os processos de adaptação 

por que passam as estruturas linguísticas.  

 

 

3.2 GRAMATICALIZAÇÃO 

 

 

Um outro tópico de interesse para os funcionalistas é a gramaticalização. 

Esse termo foi primeiramente utilizado pelo linguista francês Antoine Meillet, um 

antigo aluno de Saussure (HEINE, 2003). Trata-se de um processo unidirecional de 

estabilização sintática e semântica, ressaltando que essa estabilização ocorre 

apenas de forma relativa e aparente. A unidirecionalidade implica em uma trajetória 

semântica em que o mais concreto parte para o mais abstrato (ex.: espaço > tempo), 

nunca o contrário. Esse processo é motivado pelos aspectos pragmáticos da 

situação de comunicação. 

É durante o discurso, ao longo do espaço e do tempo, que as formas 

desenvolvem-se, permitindo, assim, a passagem de um item ou construção de uma 

função lexical para uma função gramatical (ex. verbo pleno > verbo auxiliar), ou a 

passagem de um item que já possui função gramatical para uma função ainda mais 

gramatical (ex: menos e menas). O surgimento de uma nova função gramatical para 

um item linguístico, como nesses exemplos apresentados por Furtado da Cunha et 

al. (2003, p. 51), sinaliza uma mudança na língua.   

Por isso, dizemos que a estabilização é aparente (podendo ser descrita 

apenas no contexto de uso), pois a língua existe em um continuum de fazer-se e 

refazer-se. E como esse processo nunca tem fim, não é fixo, nem determinado, 

dizemos que a gramática de uma língua é emergente. A ideia de gramática 

emergente foi adotada por Hopper (1987), com base no ensaio de James Clifford, o 

qual dizia que a cultura era emergente e temporal. Hopper, analogicamente, utiliza o 

termo em relação à gramática, pois é também temporal - o que pode ser 

comprovado através de estudos diacrônicos -, e, além disso, é um fenômeno social, 

estando sempre em um processo inacabado de transformação. Isso se deve ao fato 

de que a regularidade da língua vem do discurso e é moldada por ele, fazendo com 
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que a estrutura linguística seja provisória, recolocada do centro para a periferia da 

comunicação, constantemente negociada entre os falantes da língua (HOPPER, 

1998). 

 A aparente ideia de estabilização da língua só ocorre devido ao que 

chamamos rotinização. Como a negociação entre falantes ocorre por diferentes tipos 

de repetição motivados pela situação da fala, a língua acaba apresentando 

regularidades convencionalizadas – elas são constantemente reestruturadas e 

ressemantizadas - pela repetição, ou seja, estruturas uma vez inovadoras, ao serem 

muito usadas, acabam por rotinizar-se e, por conseguinte, passam a estar presentes 

no repertório linguístico dos falantes, passando, assim, a fazer parte da gramática 

daquela língua. Bybee (1998) afirma que construções gramaticais antigas estão 

sempre sendo trocadas por novas formas.  

Para Hopper (1998), a gramática não é feita de entidades abstratas com 

forma e significados preexistentes aos atos de comunicação; pelo contrário, a 

agregação de mudanças e ajustes é motivada por cada ocasião individual de uso, 

resultando em uma constante erosão e recolocação do sedimento de uso que é 

chamado gramática, ou seja, a gramática da língua é um continuum de ajustes e 

reajustes, já que a estrutura está aberta e em fluxo, na tentativa do falante de 

otimizar a comunicação.  

Por essa razão, o discurso é tomado como ponto de partida e chegada para 

a gramática. Por conseguinte, a sintaxe nada mais é que o discurso gramaticalizado. 

E a língua deve, então, ser entendida não como um objeto autônomo, mas como um 

conjunto de formas que possui estrutura maleável, apresentando, assim, uma forma 

dinâmica (BOLINGER, 1977), pois está sujeita às pressões de uso (internas e/ou 

externas ao sistema linguístico), vivendo em constante adaptação (FURTADO DA 

CUNHA et al, 2003). 

Heine e Kuteva (2007) apresentam a gramaticalização como a gênese e 

desenvolvimento de formas gramaticais. Para eles, a primeira função dos estudiosos 

da gramaticalização é descrever como as formas gramaticais e construções 

aparecem e se desenvolvem ao longo do tempo e espaço, a fim de explicar o modo 

como foram estruturadas. Os estudiosos da gramaticalização devem se preocupar 

com as regularidades de uso da língua mediante a observação da fala e escrita, de 

um lado e da mudança na língua, de outro. O primeiro aspecto de mudança 

observado é semântico, pois é esse processo que lidera a mudança de um item 
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menos gramatical para um mais gramatical. O segundo aspecto é pragmático, no 

que diz respeito à frequência de uso e ao contexto. Devemos observar, no entanto, 

que a gramaticalização está baseada na interação entre os fatores pragmáticos, 

semânticos, morfossintáticos e fonéticos. Para Heine e Kuteva (2007, p. 30), a 

gramaticalização é um processo que envolve as seguintes mudanças:  

 

A) de um significado mais concreto para um mais abstrato (por exemplo, 

conceitos corporais como frente e trás passam a ser usados como posições 

espaciais: “O meu futuro está à minha frente”, “Deixei as coisas ruins para trás”); 

B) de um significado referencial razoavelmente independente para um 

menos referencial, com função gramatical esquemática que estabelece relações 

com a frase, oração e entre as orações (no inglês, o pronome that quando usado 

como marcador de cláusula relativa  é um exemplo disso: “The books that I read.”); 

C) de itens de categoria aberta para categoria fechada (verbos plenos 

quando utilizados com um auxiliar perdem as características de tempo, modo, 

pessoa, número ou mesmo negação ficando presos às indicações do auxiliar); 

D) de uma forma gramatical que pode ter estrutura morfológica interna 

para formas invariáveis (o pronome that, quando relativo, perde as características de 

singular, de espaço: The books that/*those I read); 

E) de uma forma gramatical longa para uma mais curta (by the side of 

para beside no inglês e, em boa hora para embora no português). 

 

Esses autores concluem que, de acordo com a trajetória da evolução da 

língua, ela aparenta ter se tornado cada vez mais complexa. No entanto, em 

algumas línguas como o inglês, as estruturas modernas são morfologicamente 

menos complexas que seu predecessor. Outro fator é que categorias funcionais 

podem cair em desuso a qualquer momento, em qualquer estágio de seu 

desenvolvimento. Por fim, certas categorias funcionais têm, também, atingido seu 

estágio final de desenvolvimento, ou seja, pode ocorrer perda de significado 

(dessemantização), perda fonética (erosão), ou mesmo desaparecer totalmente. 

Para Brington e Traugott (2005), a gramaticalização é concebida como uma 

mudança histórica que resulta na produção de novas formas funcionais. Não é 

simplesmente um processo de adoção ou incorporação de elementos não alterados 

em nosso repertório linguístico.  Observando que, o último estágio é uma forma 
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gramatical (funcional) que, em casos mais avançados, pode tornar-se 

semanticamente ou fonologicamente esvaziada (exemplos disso é o que ocorre com 

o did nas expressões interrogativas no passado perfeito do inglês e o morfema zero 

no português, respectivamente). 

Assim, baseados no funcionalismo norte-americano, apresentamos as 

propostas de Hopper (1987, 1991, 1998), Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991 a/b) e 

a de Givón (1995, 1998, 2001a/b), que se dedicam, entre outros tópicos, ao estudo 

do fenômeno da gramaticalização. 

 

 

3.2.1 Os princípios de Hopper 

 

 

Hopper (1998) trata a gramática como um processo emergente (cuja 

estrutura e regularidade surgem do discurso) e variável, já que não é uniforme, mas 

depende do contexto de uso. Por essa razão, as formas são distribuídas ao longo do 

tempo, havendo modificações à medida que há negociações entre os interactantes 

da língua. Essas negociações de estratégias na construção do discurso ocorrem a 

fim de que se estabeleça comunicação, pois, esse autor acredita que as formas de 

uma língua não estão fechadas na mente do falante, em vez disso, são distribuídas 

durante o seu ato de comunicação, de modo que o signo reflete uma constante 

competição entre interactantes pelo controle dos significados e definições das 

palavras e expressões. 

Por isso, dizemos que é na troca comunicativa que o falante busca 

estratégias, com base em suas experiências pessoais, a fim obter sucesso na 

comunicação, ou seja, conseguir interagir com o ouvinte. Como as estratégias 

surgem no discurso, é comum surgirem formas criativas, consequência de 

estratégias inovadoras que, ao se repetirem com frequência, acabam por fixarem-se, 

tornando-se fórmulas gramaticais (TAVARES, 2003). 

Como a gramática é emergente, isto é, nunca completa, nem possui 

estrutura fixa ou determinada, mas sempre aberta e em fluxo, Hopper (1991) 

estabeleceu cinco princípios básicos que podem caracterizar o processo de 

gramaticalização, ou seja, de tentativa de estabilizar novas formas na língua, a partir 

da interação e do material linguístico já existente. São eles: 
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3.2.1.1 Estratificação: Dentro de um domínio funcional7, novas camadas 

estão sempre emergindo, mas isso não quer dizer que as velhas camadas devem 

ser descartadas; pelo contrário, podem permanecer coexistindo e interagindo com 

as novas camadas. Isso se deve ao fato de que a substituição pelas novas formas 

não se dá imediatamente; na verdade, essa troca pode nem acontecer. Por essa 

razão, camadas novas e velhas coexistem e interagem no mesmo domínio, podendo 

ser utilizadas para itens lexicais particulares ou registros sociolinguísticos distintos, 

tendo significados levemente distintos ou serem consideradas como variantes 

estilísticas.  

 

3.2.1.2  Divergência: Quando um item linguístico é exposto ao processo de 

gramaticalização como clítico ou afixo, a forma lexical original permanece como um 

elemento autônomo e submete-se às mesmas mudanças que itens lexicais comuns, 

podendo sofrer um novo processo de gramaticalização. 

Como resultado da divergência, os pares ou múltiplas formas possuem a 

mesma etimologia, mas diferem em sua função. “A divergência remete aos 

diferentes graus de gramaticalização de um mesmo item lexical e é aplicável aos 

casos em que um mesmo item lexical autônomo se gramaticaliza em um contexto, 

deixando de o fazer em outros” (GONÇALVES; CARVALHO, 2007, p. 81).  

 

3.2.1.3 Especialização: Dentro de um domínio funcional, em um determinado 

estágio, uma variedade de formas com diferentes nuanças semânticas pode ser 

possível. No entanto, quando a gramaticalização ocorre, essa variedade de seleção 

formal tende a estreitar-se e uma dessas opções passa a ser utilizada com mais 

frequência. Essa opção assume significado gramatical mais geral, podendo ser 

utilizada em vários contextos de uso.  

 

3.2.1.4 Persistência: Quando uma forma se gramaticaliza do léxico para uma 

função gramatical, pode acontecer que alguns traços de seu significado lexical 

original tendam a aderir a ela, e os detalhes de sua trajetória lexical podem ser 

refletidas em sua distribuição gramatical. Desse modo, as novas formas 

                                                 
7 De acordo com Givón (1984), domínio funcional são áreas que compõem a gramática, 
dizendo respeito tanto às funções gerais (ou macro-domínios), como tempo/ aspecto/ 
modalidade, quanto às mais estritas (micro-domínios), como o tempo futuro, o sujeito, a 
dêixis, a especificação nominal etc. 
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gramaticalizadas ainda conservam características antigas, as quais podem 

ocasionar restrições para o uso gramatical. 

 

3.2.1.5 Decategorização: As formas que se submetem ao processo de 

gramaticalização tendem a perder ou neutralizar os marcadores morfológicos e os 

privilégios sintáticos característicos de categorias plenas como nome e verbo, 

passando a assumir atributos secundários, mais gramaticalizados, tais como 

adjetivo, particípio, preposição, conjunção, advérbio. 

 

Uma outra característica da gramaticalização apontada por Hopper e 

Traugott (2003) é a unidirecionalidade, ou seja, trata-se de um processo linear 

irreversível que tende a derivar significados e funções num crescente de abstração, 

transportando unidades de estações mais específicas e menos gramaticais rumo a 

mais gerais e mais gramaticais. Essas estações se situam minimamente distantes 

umas das outras em uma trajetória de mudança.  A concepção básica é que há a 

seguinte estrutura: 

A → A,B → B 

de forma que (A,B) representa um estágio intermediário quando da passagem de 

uma entidade conceptual A para uma B. Nesse estágio, essas entidades co-existem 

lado a lado.  Assim, apesar da mudança, acredita-se que exista uma relação entre 

os dois estágios A e B, com A precedendo B, mas nunca ocorrendo o contrário.  

Além disso, o que aciona essa reinterpretação contextual de significados são 

os processos de inferenciação, ou seja, o falante não diz tudo, mas produz o seu 

discurso levando em consideração o conhecimento partilhado com o ouvinte e 

imaginando as inferências que ele pode fazer. Com o tempo, a inferência que 

proporcionou a existência de B, a priori uma estratégia inovadora, pode vir a tornar-

se parte do significado da forma, rotinizando-se pelo uso constante. Assim, o que 

antes era inferido passa a ser codificado.  
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3.2.2 A proposta de transferência metafórica 

 

 

Em um domínio gramatical, não são todas as palavras que estão propensas 

a sofrerem gramaticalização. Na realidade, Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991a/b) 

enumeram apenas um conjunto restrito: os principais itens linguísticos candidatos a 

sofrerem esse processo seriam os que se referem à experiência humana, 

representando aspectos concretos, básicos e gerais da relação do homem com o 

meio ambiente, capazes de evocar múltiplas associações. Os autores citam como 

exemplos itens que denotam partes do corpo, fenômenos naturais, quantificação, 

assim como os demonstrativos básicos, como os indicadores de localização 

espacial, entre outros. 

Além disso, Hopper e Traugott (2003) mostram que há três principais 

motivações para haver mudanças na língua: 1) a aquisição da linguagem, 

especialmente pelas crianças; 2) as comunidades e os diversos tipos de contato 

entre elas e; 3) a negociação entre falantes e ouvintes em situações de 

comunicação. 

Heine, Claudi e Hunnemeyer (1991a) apresentam, ainda, em sua proposta 

de transferência metafórica, uma sequência de categorias conceptuais. São elas:  

 

PESSOA > OBJETO > ESPAÇO > TEMPO > QUALIDADE 

 

Essas categorias representam estruturas conceptuais provenientes da 

experiência humana, em uma relação metafórica, pois uma categoria pode ser 

tomada em relação a outra, mas sempre conceitualizada para uma categoria 

posicionada à sua direita, obedecendo ao princípio da unidirecionalidade, partindo 

de um ponto mais concreto para um mais abstrato.  De acordo com Costa Lima 

(2003), a questão da direcionalidade serve para indicar que a metáfora não está 

relacionada apenas com a similaridade. “Se o processo fosse simplesmente de 

similaridade, ele seria bidirecional. Nesse caso, o vocabulário, a imagem, as 

inferências etc. seriam transferidas de um domínio para outro e vice-versa” (grifo 

nosso). 

A metáfora é, portanto, um processo de projeção em que um elemento de 

determinado domínio (fonte) é utilizado para fazer referência a outro domínio (alvo). 



43 

 

De acordo com Lakoff e Johnson (1980), a metáfora evidencia o modo como 

organizamos nosso pensamento. Por isso, a metáfora não é arbitrária, mas 

motivada. O ser humano tende a utilizar metáforas de base física, por exemplo, 

como recurso mental em caráter universal, para explicar os processos mais 

abstratos, pois organizamos o mundo a partir de nossas experiências corporais, 

somadas ao ambiente físico e nossos valores culturais. Desse modo, o movimento 

de criar metáforas parte sempre do sentido mais concreto para o mais abstrato. A 

esse respeito, Lakoff e Johnson (Idem) apontam para a existência de três tipos 

básicos de metáforas: 

a) Orientacionais: (ex.: Alegre é pra cima) – Estou com alto astral. 

b) Ontológicas: (ex.: O corpo é uma bomba) – Minha cabeça vai explodir. 

c) Estruturais (ex.: Política é jogo) – Marta ainda não saiu do páreo na 

disputa pela prefeitura de SP. 

O fato de termos uma expressão metafórica não implica dizer que houve 

gramaticalização, pois se necessita de um movimento linguístico ainda mais 

complexo. Por exemplo, os verbos plenos quando usados como auxiliares – por 

exemplo, “Você deve ir ao médico” ou “Você pode ir ao médico”- já denotam, além 

da ação em si, uma escolha léxica do falante que possui diferente função semântica 

de ordem e permissão, respectivamente.  

A metáfora é de natureza analógica, trazendo à tona, ao longo do eixo 

paradigmático, ou seja, de substituição, características de uma forma preexistente 

que se unem a outras construções que também já existem, esses dois elementos 

irão ser computados como idênticos mediante traços que possuem em comum, 

estando, assim, envolvido em implicaturas convencionais8. 

                                                 
8 Quanto às implicaturas, Grice (1982) apresenta dois tipos: as convencionais e as 
conversacionais. O primeiro tipo trata das implicaturas cuja significação depende 
internamente do sistema linguístico, a partir do significado das próprias palavras, por 
exemplo, em “Desde que você saiu, o telefone não para de tocar”, a conjunção desde 
estabelece uma relação de sentido entre uma oração e outra (neste exemplo, relação de 
tempo). Já no segundo tipo, um termo possui significado a partir do contexto extralinguístico, 
ou seja, independentemente do valor textual de uma palavra, expressão ou sentença 
envolvidas no processo. Por exemplo, se alguém pergunta: “Maria virá para a reunião?”e 
outro responde: “Davi está doente.”, aparentemente deu uma resposta inadequada, uma vez 
que estava se falando de Maria e não de Davi. No entanto, sabendo-se que Davi é filho de 
Maria, pode-se inferir que Maria provavelmente não virá para a reunião porque seu filho está 
doente. Chamamos esse exemplo de implicatura conversacional, pois a conclusão não está 
claramente na resposta dada, todavia, a partir de inferências compreendidas através do 
contexto extralinguístico, presume-se que uma mãe pode se desprender de qualquer outro 
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Um outro processo de organização de conhecimentos é a metonímia, a qual 

é uma motivação pragmática que envolve reinterpretação induzida pelo contexto 

(HEINE; CLAUDI; HUNNEMEYER, 1991a/b). Hopper e Traugott (2003) mostram que 

a reanálise é um processo através do qual as propriedades gramaticais (sintáticas e 

morfológicas) e semânticas das formas são modificadas de modo que, em princípio, 

não há mudança na forma, por isso ela não é facilmente identificada, só aparecendo 

quando alguma modificação torna-se visível na forma. Como um exemplo disso, os 

autores apresentam o vocábulo hamburger que foi formado dos termos [hamburg] + 

[er], isto é, natural de Hamburgo, e passou a ser entendido como [ham] + [burger], 

fazendo com que esse último vocábulo pudesse formar novos vocábulos a partir da 

união com outros prefixos como cheese, eggs, por exemplo. 

A metonímia está, desse modo, estabelecendo relação por contiguidade, 

traçando as fronteiras de forma pragmática, a partir do discurso, havendo uma 

reorganização da estrutura do enunciado e, assim, uma reinterpretação dos 

elementos que o compõem, de modo a serem reanalisados como constitutivos de 

um só elemento de mesmo domínio, estabelecendo relação de dependência de um 

contexto linguístico e extralinguístico.  

Segundo Hopper e Traugott (2003, p.87), a metonímia é um processo ligado 

diretamente à reanálise, um dos mais importantes mecanismos da gramaticalização, 

pois implica que estímulos externos possam afetar as propriedades mentais 

humanas, fazendo com que a mudança ocorra em um contexto e gradativamente 

passe para outros contextos, alterando a relação que havia sido estabelecida pelos 

constituintes da sentença.  

Bisang (1998) estabelece as diferenças básicas entre metáfora e metonímia, 

conforme quadro a seguir: 

 

METONÍMIA METÁFORA 

Opera no eixo sintagmático Opera no eixo paradigmático 

Opera por reanálise (abdução) Opera por analogia 

Envolve implicaturas 
conversacionais 

Envolve implicaturas convencionais 

Opera na inter-relação sintática dos 
constituintes 

Opera na inter-relação de domínios 
conceptuais 

(BISANG, 1998, p. 16) 

                                                                                                                                                         
compromisso a fim de cuidar de seu filho, sobretudo quando este não está bem. Veremos 
mais detalhes sobre esse assunto no capítulo seguinte (subitem 4.2.1). 
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Além disso, Bisang (op. cit.) afirma que as construções pragmáticas são as 

responsáveis pelos modelos básicos para os processos de metáfora e metonímia e 

que é “impossível haver gramaticalização se as motivações pragmáticas 

aumentando os modelos de reanálise e analogia nos indivíduos não sejam 

espalhados para outros indivíduos falantes da mesma língua ou de outra língua, no 

caso da linguagem de contato” (BISANG, idem, p. 15).   

A reanálise e a analogia são, portanto, mecanismos distintos, o primeiro 

envolve uma reorganização linear, geralmente local, implicando em mudança de 

regra, não observável diretamente, consistindo na substituição de formas antigas por 

novas. Já no segundo, há mudanças aparentes e nos padrões de uso, referindo-se à 

atração de formas já existentes a construções que também existem, constituindo 

uma generalização da regra (HOPPER e TRAUGOTT, 2003). 

 

 

3.2.3 A proposta de Givón 

 

 

Givón (1995), como os demais autores apresentados, vê o sistema 

linguístico como uma estrutura, mas sem deixar de lado as funções que tem de 

preencher, ou seja, a estrutura tem a sua importância tanto quanto os fatores 

externos a ela. Um outro fator defendido por ele é que a língua possui um caráter 

icônico entre forma e função, não havendo, entretanto, uma relação “um para um”; 

pelo contrário, é possível haver mais de uma forma para uma mesma função ou 

mais de uma função para a mesma forma, o que abre um precedente para o nosso 

estudo, já que defendemos lque uma mesma forma (o item TUDO) possa assumir 

diversas funções. Ainda de acordo com esse autor, a linguagem humana serve para 

muitas funções, cujas principais são: a representação mental da experiência e sua 

comunicação aos outros.  

No contexto linguístico, iconicidade é o modo como os fenômenos 

gramaticais representam as várias características e vicissitudes do mundo em quem 

vivemos (GIVÓN, 1990). Por exemplo, a ordem das orações em uma narrativa: 

quando organizamos a sequência de eventos, nossa tendência é contar na ordem 

em que eles ocorreram, como no exemplo dado por Dutra (2003, p. 42):  
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Primeiro ele desce a bicicleta, 
pega a cesta, é... 
bota perto da bicicleta, 
monta na bicicleta, 
bota a cesta no lugar apropriado da bicicleta pra carregar, 
e vai embora. 

 

Esse processo cognitivo é classificado por Givón como uma das 

características da iconicidade, a que ele chama de subprincípio da ordenação linear. 

Na língua escrita, é até possível se fazer a mesma narrativa utilizando uma outra 

forma de organização, ou seja, não necessariamente na ordem em que os eventos 

foram observados, conforme vemos no exemplo a seguir, também proveniente de 

Dutra (Op. cit., p. 42): 

 
Antes de pegar a cesta 
ele monta na bicicleta 
que ele tinha deixado no chão. 
como ele já tinha botado a cesta perto da bicicleta, 
ele só bota a cesta no lugar apropriado da bicicleta pra carregar, 
e vai embora. 

 

Observe que essa estrutura é mais complexa que a anterior, por isso, utiliza 

uma maior quantidade de informação, obedecendo a um outro subprincípio da 

iconicidade, que é o da quantidade, pois, quanto maior a quantidade de informação, 

maior a quantidade de forma. Como a narrativa não linear de ações é mais 

complexa, há necessidade de mais forma para que se torne compreensível.  

Um terceiro subprincípio a que Givón faz referência é o da integração, 

mostrando que os conteúdos mais próximos cognitivamente estão mais integrados 

no que diz respeito à codificação, ou seja, o que está mentalmente junto também 

está sintaticamente junto (FURTADO DA CUNHA et al, 2003). 

Givón (1995) trata, ainda, do sistema de representação cognitiva humana 

apresentando-o se em três níveis: 

 O léxico conceitual: termos relativamente estabilizados no tempo e no 

social, são conceitos bem codificados que constituem um mapa cognitivo da 

experiência humana no universo (físicas/externas, sócio-culturais, mentais/internas), 

que funcionam como uma rede de nós e conexões de experiências mais genéricas 

que individuais, as quais podem ser representadas por nomes (objetos, animais, 

locais, conceitos abstratos etc.), verbos (ações, eventos, processos ou relações) ou 

adjetivos (qualidade ou estado temporário); 
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 Informação proposicional: uma combinação de conceitos (palavra) com 

essas informações (orações) que codificam qualidades, estados e eventos 

pertencentes ao mundo externo, mental-interno (individual) e mediados 

culturalmente; 

 Discurso multiproposicional: proposições que se combinam a fim de 

formar um discurso coerente, evento comum na linguagem humana. 

Em relação à interação entre esses três níveis, Givón (Op. cit.) mostra que é 

possível entender tanto uma palavra quanto uma oração de modo independente do 

discurso em que estão inseridas, no entanto, não se pode compreender o discurso 

sem compreender o significado dos elementos que o compõem: palavras ou 

orações. 

Além disso, Givón (1995, p.10) apresenta algumas características que 

fundamentam a teoria funcionalista. São elas:  

 

a) a língua é uma atividade sociocultural;  
b) a estrutura linguística serve às funções cognitivas ou 
comunicativas;  
c) a estrutura é não-arbitrária, mas motivada, icônica;  
d) a mudança e a variação estão sempre presentes;  
e) o significado é dependente do contexto;   
f) a estrutura é maleável, não rígida;  
g) a gramática é emergente, as regras da gramática permitem 
alguma flexibilidade. 
 

Para Givón, há um ciclo funcional baseado nas seguintes categorias: 

 

DISCURSO > SINTAXE > MORFOLOGIA > MORFOFONÊMICA > ZERO 

 

Esse esquema busca representar os processos de regularização da língua 

de modo diacrônico9.  Um exemplo disso, é o que ocorreu na língua portuguesa 

quando da formação de expressões no futuro do presente, como por exemplo com o 

                                                 
9
 Nossa pesquisa, no entanto, é de natureza sincrônica, uma vez que analisaremos o 

comportamento do item gramatical TUDO no discurso contemporâneo, observando os 
registros de fala e escrita dos brasileiros, sobretudo dos natalenses, porquanto utilizamos 
como amostra de dados o corpus organizado por Furtado da Cunha (1998), a respeito dos 
falantes dessa região. Apesar de a pesquisa pancrônica ser considerada a mais adequada 
atualmente, a sincronia permite analisar o que pretendemos: as diversas funções 
desempenhadas por uma mesma forma, em uma dada língua, pois essas formas podem se 
combinar a fim de formar novos significados (motivados por estratégias de uso entre 
falantes). 
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verbo falar, cuja trajetória foi hei de falar > falar hei > falarei, de modo que, ao longo 

do tempo, o verbo haver atinge seu ponto de opacidade, sofrendo desbotamento 

semântico, num estágio em que se torna quase imperceptível sua expressão de 

vontade, por meio da alomorfia (-rei) que constitui a desinência modo-temporal. Para 

Heine e Kuteva (2007), um possível estágio final da gramaticalização é a de um item 

poder ser submetido ao processo de perda de sua função e terminar como um 

anexo de outra forma, passando, assim, a pertencer ao mesmo paradigma léxico 

morfológico. Esse item pode, inclusive, perder inteiramente o traço semântico ou 

formal. 

Givón (2001b) apresenta, ainda, o mecanismo de reparo (afterthought) que 

se baseia no deslocamento de uma construção para a direita (r-dislocation), o autor 

indica que esse deslocamento ocorre quando: 

 O referente é altamente acessível e pode ser codificado por um 

pronome anafórico; 

 Mas, após uma breve reflexão (representada por uma pausa), o falante 

decide que talvez o referente não esteja tão acessível e seja necessário realizar uma 

melhor decodificação através de uma frase nominal completa. Dando como 

exemplos (GIVÓN, 2001b, p. 268): 

 
R-dislocation, subject 
...so he comes over, John does, and... 
R-dislocation, object 
...so we say him come over, John, and... 10 

 

Para esse autor, há algumas indicações de diferença comunicativa entre o 

deslocamento para a direita e o uso do pronome anafórico, que seria o seu contexto 

catafórico. Desse modo, o deslocamento para a direita seria usado para indicar o fim 

de um parágrafo ou cadeia temática, sinalizando para o ouvinte a descontinuidade 

catafórica de ambos os referentes do tema. 

Por outro lado, Averintseva-Klisch (2008), em seus estudos acerca da língua 

alemã, aponta que r-dislocation seria diferente de afterthought. Para ela, o r-

dislocation faz parte de um discurso mais global, usado para marcar o referente 

tópico para o próximo segmento do discurso, ele seria um constituinte da oração e 

sintaticamente autônomo. Já o afterthought seria uma referência local como 

                                                 
10

 a. Deslocamento à direita, sujeito (...então, ele vem, John vem, e...). b. Deslocamento à direita, objeto (então 

nós o vimos vir, John, e...) – tradução nossa. 
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estratégia de reparo e teria uma sentença hóspede. Por isso, o afterthought 

funcionaria como algo formulado, de característica subordinada, constituindo uma 

estratégia espontânea da língua falada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

4 MECANISMOS DE CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 

 

 

Neste capítulo abordaremos alguns temas que visam esclarecer o que 

ocorre com o nosso objeto de estudo e as novas funções por ele assumidas. Antes, 

porém, tentaremos apresentar cada um deles, para, logo após, estabelecermos a 

relação com o item gramatical TUDO. 

 

 

4.1 OS PROCESSOS DE REFERÊNCIA E REFERENCIAÇÃO 

 

 

Há, sobretudo no campo da linguística, um estudo contínuo sobre a 

linguagem e uma questão sempre presente nesse estudo é a referência11, pois esta, 

em sua concepção tradicional, vem a ser o modo como representamos o mundo ou 

como espelhamos esse mundo dentro da linguagem. No entanto, fala-se atualmente 

em referência como um processo de (re)construção do próprio real, de modo que a 

realidade passa a ser construída, mantida, alterada pela forma como interagimos 

com o mundo. Por isso, Koch (2005) prefere usar o termo referenciação, pois assim 

se estabelece, não a relação direta entre palavras e coisas, mas por meio de uma 

atividade discursiva, havendo, portanto, uma instabilidade entre essas palavras e 

coisas, já que teremos como resultado uma convenção social.  

A respeito disso, Marcuschi (2005) acrescenta que não há relação direta 

entre linguagem e mundo, pois “as coisas não estão no mundo da maneira como as 

dizemos aos outros” (Op.cit., p. 52), não existindo, por conseguinte, uma língua 

pronta para representar o mundo. Desse modo, toda categoria é estabelecida 

discursivamente, havendo um senso-comum na relação entre uma representação 

mental e um fato no mundo. A referenciação é, desse modo, um processo 

importante para o funcionamento semântico da língua, pois, como assegura 

Marcuschi (2003, p. 243): 

 
[...] a maneira como dizemos aos outros as coisas é muito mais uma 
decorrência de nossa atuação discursiva sobre o mundo e de nossa 

                                                 
11

 Trask (2008, p.251) define referência como “a relação entre uma expressão linguística e 
alguma coisa que ela seleciona no mundo real ou conceitual”. 



51 

 

inserção sociocognitiva no mundo pelo uso de nossa imaginação em 
atividades de “integração conceitual”, do que simples fruto de 
procedimentos formais de categorização linguística. O mundo 
comunicado é sempre fruto de um agir comunicativo construtivo e 
imaginativo e não de uma identificação de realidades discretas e 
formalmente determinadas. 

 

Não há, portanto, correspondência biunívoca entre a linguagem e o mundo, 

fazendo com que realizemos, em nosso dia a dia, uma atividade de referenciação e 

não de referência, pois linguagem e mundo não mantêm uma relação direta. A esse 

respeito, Mondada e Dubois (2003) falam de instabilidade referencial, ou seja, a 

referenciação seria um processo largamente instável, a ponto de haver, na prática 

da linguagem, uma diferença entre o modo como diferentes falantes se referem ao 

mesmo objeto no mundo. A referenciação é, ainda, dialógica,  porquanto o objeto é 

fruto de negociação entre os falantes, os quais estão sempre em busca da forma 

que lhes parece mais adequada para inserir esses objetos no discurso.  

 

 

4.2 INFERÊNCIA 

 

 

Nas nossas relações discursivas estão inseridas, ainda, informações não 

explícitas, as quais exigem que os nossos interlocutores busquem essa informação 

no conhecimento de mundo que eles têm, gerando, assim, uma informação dada 

semanticamente, a partir de um determinado contexto, o que chamamos de 

inferência. Para Marcuschi (2003, p.245), inferência é:  

 
[...] um ato de inserção num conjunto de relações (propositalmente 
expressáveis) com a finalidade de produzir sentidos [...] uma 
atividade discursiva de inserção contextual e não um processo de 
encaixes lógicos. [...] Dizer que algo é isso ou aquilo é dizer com 
base num raciocínio desenvolvido numa atividade inferencial, ou 
seja, com base na inserção num contexto de uma ação discursiva. 

 

Por isso, dizemos que as informações são em parte explicitadas no texto. 

Por outro lado, existem estratégias cognitivas (uma delas é a inferência) que 

permitem ao interlocutor construir novas significações ou ainda estabelecer uma 

ponte entre as informações do texto dado e as de determinado contexto (um sentido 

mais amplo). O locutor, por sua vez, prevê essas inferências, pois tem em mente 
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que seu interlocutor irá preencher as lacunas deixadas por ele no discurso. 

Marcuschi (Op. cit., p. 259-260) acrescenta que: 

 
As entidades construídas e referidas no discurso podem constituir 
domínios explícitos ao serem mencionadas ou domínios implícitos 
construídos numa atividade inferencial na perspectiva da construção 
de espaços mentais que vão sendo integrados. 

 

Desse modo, as inferências são construídas no discurso, numa atividade 

cognitiva de preencher os vazios deixados pelos falantes, a partir do conhecimento 

de mundo compartilhado entre eles. Saaed (1997) vê a inferência como um 

conhecimento não linguístico sobre o mundo, o qual tem um importante papel na 

compreensão do discurso. Portanto, se não houvesse as inferências, o falante teria 

de produzir muito mais discurso para expressar-se e não poderia fazer uso do 

conhecimento compartilhado com o seu interlocutor. 

Levinson (2007) aponta para a existência de vários tipos de inferência.   

Trabalharemos, aqui, dois tipos que ele denominou de inferências pragmáticas, que 

são: pressuposição e implicatura conversacional, pois acreditamos que elas mais 

denotam as estratégias discursivas concernentes ao nosso objeto de estudo. 

 

 

4.2.1 Pressuposto 

 

 

A pressuposição é parte integrante de mecanismos lógicos presentes em 

ações discursivas, fornecendo-nos elementos pelos quais somos levados a 

compreender um conteúdo que não está explícito, podemos, entretanto, derivá-lo do 

que foi dito. De acordo com Duarte (2003), não se pode negar uma informação 

pressuposta, pois, quando assertamos “Maria parou de fumar” (posto) trazemos 

imbricada a informação de que ela fumava antes, gerando, nesse caso, o 

pressuposto.  

Por isso, podemos dizer que a pressuposição funciona como um recurso que 

direciona e limita a conversação, porquanto configura informações que estão na 

estabilidade que os falantes dão aos sentidos em determinado contexto, as quais 

não podem ser contestadas. Caso fossem negadas, poderiam acarretar um bloqueio 

no diálogo, como ocorreria no exemplo dado anteriormente, o qual afirmava que 



53 

 

“Maria parou de fumar” se, em contrapartida, alguém dissesse que Maria nunca 

fumou. Essa informação causaria problemas no diálogo, pois, para aceitarmos o 

posto que Maria não fuma mais, temos de aceitar o pressuposto “existe alguém 

chamado Maria e ela fumava antes”.  

Marmaridou (2000) acrescenta que as pressuposições são proposições que 

não estão explícitas no discurso do falante, mas intrincadas em certas expressões 

linguísticas usadas por ele, evitando, assim, a responsabilidade pela verdade dessas 

proposições, recurso amplamente utilizado pela ironia. 

Além disso, para se entender pressuposto, é necessário, antes de tudo, a 

compreensão de alguns outros conceitos, dentre eles o de acarretamento e sua 

diferença em relação ao pressuposto.  

Nesse sentido, podemos dizer que A acarreta semanticamente B, se em 

toda situação que A for verdadeiro, B também o seja. Por exemplo, a sentença “João 

conseguiu parar a tempo” acarreta as sentenças: a) João parou a tempo e b) João 

tentou parar a tempo. Já a concepção de pressuposto indica que mesmo que A seja 

falso, B continuará verdadeiro. Assim, se dissermos que “João não conseguiu parar 

a tempo”, a sentença a) passa a ser falsa, o que constitui um acarretamento e b) 

continua verdadeira, sendo considerada, portanto, um pressuposto (LEVINSON, 

2007). A negação é um dos caminhos apontados por Frege12 para que encontremos 

as pressuposições, embora o filósofo britânico Strawson afirme que se A for falso, B 

não pode ser verdadeiro nem falso. 

A relação posto e pressuposto é semelhante à noção de figura e fundo da 

psicologia da Gestalt. Desse modo, a figura seria a assertiva ou o propósito principal 

do que é dito, enquanto o fundo é um conjunto de pressuposições oriundas da 

avaliação da sentença dita. Levinson (Op. cit., p. 225) mostra que:  

 
[...] o propósito principal de uma enunciação pode ser afirmar, negar 
alguma proposição ou tentar saber se é verdadeira, e, não obstante, 
as pressuposições podem permanecer constantes ou – para 
empregar nossa analogia – a figura pode variar dentro de certos 
limites enquanto o fundo permanece o mesmo. 

 

                                                 
12

 Frege foi o primeiro filósofo a lidar com as questões de pressuposição. Um outro caminho 
para encontrar os pressupostos seria o questionamento ou, como aponta Levinson (2007) a 
relação de condição (if...then...).  
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É importante notar que essas pressuposições funcionam no fluxo 

conversacional, ou seja, já estão na mente como proposições verdadeiras e, durante 

o discurso, foram geradas algumas palavras que serviram para ativar essas crenças 

(MOURA, 1999). 

 

 

4.2.2 Implicatura Conversacional 

 

 

Há vários tipos de implicaturas. No entanto, este trabalho tem como foco a 

implicatura conversacional (IC), termo introduzido pelo filósofo H.P. Grice na década 

de 1960.  Não a trataremos como uma inferência semântica, mas pragmática13, visto 

que ela se baseia nas suposições contextuais, ou seja, é identificada quando da 

cooperação dos interactantes no diálogo, estando, de certo modo, embutida na 

estrutura linguística das sentenças das quais se origina. 

Além disso, essa cooperação que ocorre durante a conversação é 

apresentada por Grice como um mecanismo discursivo que tem por finalidade 

estabelecer uma interação entre os constituintes do discurso. Marmaridou (2000) 

nos mostra o exemplo abaixo: 

 

A: Vamos jantar agora?  

B: Helen ainda não chegou. 

 

Observe que o falante A não quer saber sobre Helen, muito menos B. Mas 

este quer dizer algo em relação à proposta de A, provavelmente recusando-a. Esses 

fatos não estão explícitos nos discursos de A ou B, entretanto, são compreensíveis a 

partir das implicaturas decorrentes da conversação, as quais vão justamente 

construir uma ponte entre o que foi dito e o que foi depreendido dela. 

Grice acredita que os discursos são regidos por um princípio cooperativo 

entre os interlocutores, ou seja, eles têm consciência de que dividem o seu 

conhecimento enciclopédico. Derivamos, portanto, as implicaturas a partir do 

                                                 
13

 Pelas inferências surgirem a partir da linguagem em uso, elas são consideradas 
inferências pragmáticas, tendo sua base fora da organização da língua, ou seja, pela 
interação cooperativa. 
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discurso do nosso interlocutor, ou as produzimos para quem nos ouve, de modo 

implícito, menos óbvio, mas de modo cooperativo (MARMARIDOU, 2000). Esse 

princípio cooperativo14 é composto pelo que Grice (1982) denominou máximas, que 

são: 

 
Máxima da quantidade: não seja prolixo, informe apenas o 
necessário, o que foi requerido e de forma completa; 
Máxima da qualidade: não fale o que julga ser falso ou incerto; 
Máxima da relevância: informe apenas o que julga importante; 
Máxima do modo: seja breve, ordenado e claro, de modo a evitar a 
ambiguidade. 

 

Mesmo que alguma máxima seja infringida, deve-se supor que, pelo menos, 

o princípio de cooperação esteja sendo seguido. Por outro lado, no exemplo dado 

acima, aparentemente B não foi cooperativo, parecendo violar essas máximas 

enquanto respondia à pergunta de A. No entanto, essa violação ocorreu de forma 

intencional, pois B estava certo que seu ouvinte reconheceria tal infração e ele só 

disse o que disse por eles compartilharem a informação de que o jantar só seria 

servido quando Helen chegasse. Preencher as lacunas do que foi dito e do que 

efetivamente comunicado é um trabalho da pragmática, pois essa troca de 

significados ocorre no uso, na prática, havendo, portanto, uma implicatura no 

discurso que só pode ser depreendida do contexto. 

Para Grice, em cada discurso há uma previsão de formação de inferências 

entre falante e ouvinte, um tipo de acordo que procura cooperar na comunicação. 

Isso ocorre porque o ouvinte espera que o falante produza seu discurso levando em 

consideração aspectos como: falar a verdade e observar o que o seu interlocutor 

sabe a fim de produzir um texto procurando ser compreendido por ele (SAAED, 

1997).  

Grice (1982) mostra, ainda, que a IC está essencialmente conectada com 

certos traços gerais do discurso e, para que o princípio de cooperação exista, ou 

melhor, para deduzir uma implicatura conversacional, o ouvinte operará com os 

seguintes dados (GRICE, op.cit., p. 93): 

 
1. O significado convencional das palavras usadas, juntamente com 
a identidade de quaisquer referentes pertinentes; 

                                                 
14 “Faça sua contribuição conversacional tal como é requerida, no momento em que ocorre, 
pelo propósito ou direção de intercâmbio conversacional em que você está engajado” 
(GRICE, 1982, p. 86). 
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2. O Princípio de Cooperação e suas máximas; 
3. O contexto, linguístico ou extralinguístico, da enunciação; 
4. Outros itens de seu conhecimento anterior (background); 
5. O fato (ou fato suposto) de que todos os itens relevantes cobertos 
por 1-4 são acessíveis a ambos os participantes e ambos sabem ou 
supõem que isso ocorra. 

 

Há ainda características básicas das implicaturas. A primeira delas é que 

elas podem ser canceláveis, ou seja, se eu digo “João tem 3 vacas”, posso depois 

dizer: João tem 3 vacas, se não mais” fazendo com que a frase anterior seja 

negada. Uma outra condição é que elas são não-destacáveis, não podendo, assim, 

estar ligadas à forma linguística, mas ao conteúdo semântico do que é dito. 

Podemos também dizer que são calculáveis, visto que há um direcionamento na 

preservação por uma cooperação presumida, sabendo que elas são construídas a 

partir do sentido da enunciação e o princípio cooperativo e suas máximas. E, por fim, 

não são convencionais, pois não fazem parte do sentido convencional das 

expressões linguísticas, pois uma expressão, com um único significado, pode dar 

origem a diversas implicaturas em diferentes ocasiões. Quando dizemos, por 

exemplo, que “João é uma máquina”, podemos nos referir à sua rapidez, força, 

desempenho ou mesmo ao oposto, se estivermos fazendo uma ironia (LEVINSON, 

2007). 

Desse modo, a implicatura deriva da perspectiva de que à conversação 

subjaz um comportamento cooperativo, ou seja, do que é dito são depreendidos 

mais elementos que provêm do compartilhamento de informações que não estão 

expostas no discurso de maneira explícita. No entanto, o ouvinte fará naturalmente 

inferências, as quais estão previstas nas máximas conversacionais cooperativas. 

Acreditamos, portanto, que o nosso objeto de estudo esteja inserido nas 

implicaturas conversacionais, pois Levinson (op. cit.) mostra que as implicaturas 

requerem condições específicas para serem inferidas, pois estão baseadas no 

conteúdo do que foi dito e algumas suposições advindas da cooperação. Desse 

modo, se o falante segue as máximas, ele pode fazer com que o destinatário amplie 

o que ele disse por meio de inferências. E o item (e) TUDO (mais), como inferidor, 

tem a característica de ampliar o que foi dito e, ao mesmo tempo resumir, pois conta 

com o conhecimento partilhado com o destinatário, a fim de tornar o discurso de 

acordo com as máximas. 
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5 METODOLOGIA 

  

 

Neste capítulo, apresentamos a descrição da amostra utilizada para a 

análise das ocorrências de TUDO como inferidor, inclusivo e preenchedor de pausa 

na fala de Natal. Os dados utilizados fazem parte do Corpus Discurso & Gramática 

(D&G). Esse banco de dados foi criado a fim de obter depoimentos orais e escritos 

de informantes nativos de cinco cidades brasileiras: Juiz de Fora (MG), Natal (RN), 

Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Rio Grande (RS).  

Para efeito desta pesquisa, por termos a pretensão de analisar os falantes 

de Natal, os dados empíricos provêm do Corpus Discurso & Gramática: a língua 

falada e escrita na cidade do Natal (FURTADO DA CUNHA, 1998), o único do grupo 

D&G a ser publicado sob a forma de livro. No entanto, para facilitar a coleta dos 

dados, utilizamos a versão eletrônica, a qual apresenta 20 informantes15 assim 

distribuídos quanto ao gênero e à escolaridade:  

 

 Alfabetização 5º ano 

Ensino 

Fundamental 

9º ano 

Ensino 

Fundamental 

3º ano 

Ensino 

Médio 

Último ano 

Ensino 

Superior 

Masculino 2 2 2 2 2 

Feminino 2 2 2 2 2 

 

É importante destacar que houve correlação estreita entre idade e 

escolaridade, ou seja, classe de alfabetização = de 5 a 8 anos; quinto ano do ensino 

Fundamental = de 9 a 11 anos; nono ano do ensino fundamental = de 13 a 16 anos; 

terceiro ano do ensino Médio = de 18 a 20 anos;  último período do ensino Superior 

= acima de 23 anos.  

O Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal 

é composto por 200 registros, cinco orais e cinco escritos de cada informante, 

distribuídos nos seguintes tipos de texto:  

 Narrativa de experiência pessoal: o informante deveria contar uma 

história pessoal, que poderia ser interessante, triste ou alegre; 

                                                 
15

 Para análise geral dos dados, consideramos apenas 19 informantes. Um deles, por ter utilizado o TUDO de 

forma exagerada, foi analisado à parte, conforme mostraremos no capítulo seguinte, tabela 7. 



58 

 

 Narrativa recontada: o informante deveria narrar um fato ocorrido com 

outra pessoa, obedecendo aos mesmos critérios: ser interessante, triste ou alegre; 

 Relato de opinião: devido às diversas faixas etárias, aos informantes 

que estudavam até o quinto ano do Ensino Fundamental foi pedido que dessem 

opinião sobre a escola em que estudavam. Já aos informantes dos demais anos do 

Ensino Fundamental e Médio, pediu-se opinião acerca de relacionamentos afetivos 

(amizade e namoro) e pressões sociais (família, escola, religião e preconceito). Por 

fim, os informantes do Ensino Superior deveriam abordar questões nacionais 

(educação, economia e política); 

 Relato de procedimento: o informante deveria descrever, passo a 

passo, algo que ele soubesse fazer;  

 Descrição de local: o informante deveria apresentar, em detalhes, o 

local que mais gostava de ficar, passear ou brincar.  

 

A partir da posse desse corpus, fizemos um mapeamento das ocorrências 

do TUDO, separando os dados de inferidores, inclusivos e preenchedores de pausa 

dos demais dados, nas funções de pronome/quantificador indefinido, fórico e dêitico. 

Para os fins desta pesquisa, essas três últimas funções não foram consideradas, 

pois optamos por observar o comportamento dessas novas funções que ora 

apresentamos. Encontramos 50 dados do TUDO nas funções de interesse deste 

estudo, com base nos quais faremos nossa análise dos dados.  

Consideraremos, em nossa análise, elementos que nos permitam descrever 

e analisar características morfossintáticas, semântico-pragmáticas e entoacionais do 

uso do TUDO como inferidor, inclusivo e preenchedor de pausa, bem como 

consideraremos o gênero e o nível de escolaridade dos informantes. 

Relacionaremos os resultados a serem obtidos com uma proposta de trajetória de 

gramaticalização do TUDO nessas três funções (trajetória essa já delineada no 

próximo capítulo), e aplicaremos conceitos e princípios funcionalistas (como os 

princípios de gramaticalização proposto por Hopper (1991)) aos dados que 

coletamos. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1  REVISITANDO FUNÇÕES 

 

Antes de tudo, mostraremos algumas das funções exercidas pelo pronome 

TUDO no português brasileiro. De início, apresentaremos o exemplo (41) 16 em que 

o TUDO aparece em sua função mais antiga já registrada, a de pronome indefinido: 

 
(41) [...] Batman ... como defensor da cidade de Gotan City não podia 
deixar isso acontecer ... tinha que começar ... a fazer TUDO para 
defender a cidade [...]    

 

Perceba que o informante não deixa claro o que a personagem Batman 

deveria fazer para defender a cidade. Assim, o pronome TUDO apresenta um 

sentido indefinido, vago, impreciso17.  

Contudo, esse elemento linguístico não tem se limitado ao que indicam as 

gramáticas normativas, mas, sim, vem desempenhado inúmeras outras funções no 

português brasileiro contemporâneo (cf. OLIVEIRA, 2006). Vejamos o exemplo (42):  

 

(42) [...] geralmente eu faço com uma colher de sal e ninguém 
reclama não fica bom né ... é ... duas de açúcar também ... duas 
colheres de ... de ... de sopa também de açúcar ... é:: o fermento né 
... o fermento ... Frechman um tablete ... dissolve   (      ) né ... a man/ 
manteiga duas ... duas colheres de ... de ... de sopa também de ... de 
... de manteiga ou margarina né ... eu sei que a manteiga fica mais 
gostosa né? aí mis/ eu misturo TUDO né [...]   

 

Quando o informante diz que mistura TUDO, deixa claro que está se 

referindo aos elementos que citou anteriormente: sal, açúcar, fermento, manteiga. 

Assim, podemos afirmar que há uma definição clara daquilo a que esse TUDO se 

refere. 

Desse modo, podemos mostrar que, além da indicação indefinida, o 

pronome TUDO pode também estabelecer uma relação fórica com o seu referente, 

havendo, por conseguinte, uma correspondência entre o item pronominal e a 

entidade à qual ele faz referência. A esse respeito, vejamos, ainda, o exemplo (43): 

                                                 
16 Informamos que todos os exemplos deste capítulo foram retirados do Corpus D&G Natal. 
17 Conforme já foi mostrado no capítulo 1, subitem 1.2, quando apresentamos a abordagem 
das gramáticas normativas. 
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(43) [...] só faz com autorização ... porque autorizando a gente tá com 
crédito ... pra cobrar TUDO ... a cirurgia ... a taxa de sala ... taxa de 
curativo ... curativo ... o que for necessário ... sabe?  

 

Assim como em (42), em (43) o TUDO está indicando referentes que podem 

ser recuperados no texto, com a diferença de que, em (42), a relação é anafórica, e, 

em (43), é catafórica, ou seja, os elementos que servem de indício para o 

estabelecimento da referência do TUDO (cirurgia, taxa de sala e de curativo, o que 

for necessário) posicionam-se textualmente após esse item pronominal. 

Uma outra função desempenhada pelo item sob enfoque é a de pronome 

dêitico, caso em que o seu significado é encontrado extralinguisticamente, ou seja, o 

sentido está ancorado em dados do contexto, os quais são negociados entre os 

falantes, conforme vemos no exemplo (44): 

 

(44) Rose... de TUDO isso que a gente gravou... né... eu só... não 
entendi uma coisa... aí eu queria que você me explicasse bem 
direitinho [...]   

 

Em (44), podemos perceber que apenas os falantes envolvidos no discurso 

são capazes de identificar TUDO o que foi gravado. Desse modo, a interpretação do 

item só é possível a partir da situação extralinguística acionada e recuperada pelos 

sujeitos do discurso no momento da interação.  

 

 

6. 2 NOVAS ESTRATÉGIAS, NOVAS FUNÇÕES 

 

 

Os exemplos na subseção anterior servem para ratificar a existência, em 

nossa amostra, de outras funções do pronome TUDO. Mostramos, assim, que ele 

pode ser dêitico, como também definido, com os subtipos anafóricos e catafóricos.  

Além das funções já apresentadas anteriormente, o TUDO desempenha, em 

nossa amostra de dados e segundo nossa classificação, outras funções. Uma delas 

é a de inferidor. No entanto, autoras como Silva e Macedo (1996) classificam-na 

como tendo a função de resumidor. Essas autoras postulam que essa função é 

desempenhada pelo item quando ele vem acompanhado da conjunção “e” formando 
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a construção “e TUDO”. Essa ocorrência é classificada assim, pois o item é 

posicionado ao final de uma lista de elementos com a função de resumir outras 

ações ou complementos que o falante julga já serem de conhecimento do 

interlocutor, como parte de sua competência enciclopédica.  

Oliveira (2006) também faz referência a essa ocorrência, desta feita 

classificando-a como desempenhando a função resumidora/ampliadora, pois, de 

acordo com sua análise não há, em nenhum momento, a certeza se o falante tinha a 

intenção de resumir o que estava dizendo ou ampliar a entidade à qual se referia.  

Visto que, de acordo com as obras consultadas, não há consenso nessa 

classificação, optamos por dar a essa função o nome de inferidora pois, como já 

disse Silva e Macedo (1996), o falante julga que o interlocutor já sabe da 

informação. Além disso, o (e) TUDO (mais) caracteriza uma estratégia de o falante 

terminar o seu discurso com essa construção, deixando que o seu interlocutor faça 

as devidas inferências, no sentido de recuperar o sentido dessa construção. Os 

exemplos (45), (46) e (47) poderão ilustrar melhor essa função: 

 
(45) [...] reuniu a família todinha e foi todo mundo pra essa fazenda ... 
se agruparam todo mundo né ... arrumaram as malas e TUDO ... e foi 
todo mundo pra fazenda ... chegando lá ... a fazenda tava ... a casa 
tava muito suja e TUDO ... e foi todo mundo arrumar a casa né ... 
limpar e TUDO mais pra ... se alojarem ... no dia seguinte ... 
tomaram café ... foram brincar lá [...] 
 
(46) [...] o carro era bonito num sei o quê ... e ele só rindo ... com o 
jeito dela que era bem extrovertida ... sabe? aí ... ela disse ... “você 
num passa disso?”que ele era botando bem devagarinho ... o carro 
super ... sabe ... ve/ veloz e ele ... bem devagarinho ... aí ela ... “pera 
aí ... vamo trocar de lugar” ... aí ... mas corria tanto ... sabe? 
velocidade mesmo ... aí eu sei que eles começaram a se conhecer e 
TUDO ... aí depois ... ele levou ela pro hotel [...]   
 
(47) [...] eu pintei Ponta Negra mas ... eu num considero Ponta Negra 
uma obra só minha porque ... quando eu pintei todo os detalhes de 
Ponta Negra ... a ... a duna e ... e a vegetação e as barraquinhas e 
TUDO mais ... quando eu cheguei no mar ... eu me perdi todinho e 
eu disse [...] 

 

Em (45), observamos que o falante, ao utilizar o “e TUDO”, o faz imaginando 

que o ouvinte irá inferir todos os procedimentos necessários para se arrumar uma 

mala, e que irá inferir os demais elementos caracterizadores do estado da casa 

(além de suja, o ouvinte pode deduzir que a casa estava bagunçada e com cheiro 

desagradável, por exemplo). Além da construção “e TUDO”, o falante utiliza o “e 
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TUDO mais”, com a mesma função inferidora. No caso, o “e TUDO mais” é também 

uma estratégia discursiva para que o ouvinte possa inferir, com base em seu 

conhecimento de mundo, os demais procedimentos, além de limpar a casa, que 

foram necessários para permitir que as pessoas se alojassem.  

Em (46), o falante apresenta, pela inserção da construção “e TUDO”, um 

conjunto de informações para caracterizar o comportamento de duas pessoas 

quando se conhecem (por exemplo, o diálogo, o tempo psicológico e outros 

elementos), até chegarem ao entendimento de irem ao hotel. 

Em (47), o TUDO vem na construção “e TUDO mais”. Nesse caso, o 

informante não explicita um maior número de informações referentes aos detalhes 

que ele pintou, já que se trata do ambiente praia e ele provavelmente crê que não 

precisa fornecer outros detalhes sobre isso, possivelmente imaginando que seu 

ouvinte possui um domínio cognitivo que possa elencar elementos existentes em um 

ambiente desse tipo. Portanto, o falante não menciona mais detalhes, 

provavelmente porque acredita que eles sejam de conhecimento do ouvinte e que 

este os irá acionar naturalmente no momento do discurso. Com o uso do “e TUDO 

mais”, o falante deixa implícito algo como “e TUDO o mais de imagens que se tem e 

pode ser pintado com relação a um ambiente litorâneo”. Nesse tipo de uso, o TUDO 

exerce a mesma função de “e tal” ou “etc”.  

Este estudo toma como um de seus objetos a função que ora denominamos 

inferidora. Levantamos, ainda, a possibilidade de ocorrência de outras duas funções 

derivadas da inferidora via gramaticalização. Uma delas pode ter surgido em um 

processo no qual o TUDO assume uma função pontuante no discurso, um 

preenchedor de pausa utilizado pelo falante como estratégia de codificar algo 

linguisticamente enquanto organiza mentalmente o discurso que se seguirá. Há, em 

ocorrências dessa natureza, uma quebra da linearidade no discurso e, em seguida, 

após uma pausa marcada pela inserção do TUDO e, uma retomada do assunto, 

uma continuação deste. Vejamos os exemplos (48), (49) e (50): 

 
(48) [...] a gente conversou sobre várias coisas ... onde ele morava ... 
quando ele ia embora ... como é ... onde é que ele estudava ... TUDO 
... quantos anos ele tinha ... eu e minha prima quase que fazemos 
uma entrevista pra ele [...]   
 
(49) [...] ajudando o pessoal ali que não tinham condições né ... é ... 
ajudavam ... davam ajudas financeiras e as freiras né ... elas saíam 
na rua e as casas que estavam assim ... esculhambadas ... elas íam 
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... ajeitavam ... consertavam ... pintavam ... e ... limpavam carros né 

... TUDO ... convidavam ... e ... a gente vê que ... que dava certo 
porque à medida que isso ia acontecendo ... ia aparecendo mais 
gente na igreja né. 
 
(50) [...] e se não fazem isso ... se elas tentam sempre tá ajudando 
os pobres é como elas falam né ... através de boas obras ... TUDO ... 
porque querem chegar ao céu por causa disso ajudando as pessoas 
... mas às vezes o que leva elas a fazerem isso num é o amor ... num 
é? no caso ... amar ao próximo ... é só mesmo por interesse [...]   

 

Em (48), o TUDO, aparentemente, atua como inferidor, indicando que outras 

perguntas foram feitas ao rapaz, na linha daquelas mencionadas anteriormente, e 

deixa, assim, por conta do ouvinte inferir quais devem ter sido essas perguntas. 

Entretanto, após o TUDO, o falante ainda acrescenta mais uma pergunta, o que nos 

parece que o TUDO pode ser, nesse contexto, uma espécie de pontuante, de 

preenchedor de pausa enquanto ele organiza, cognitivamente, as informações que 

se seguirão.   

Em (49), o TUDO, novamente, parece atuar como inferidor, indicando que as 

pessoas mencionadas desempenhavam outras tarefas para ajudar a comunidade, 

deixando, assim, para o ouvinte inferir essas outras tarefas. Porém, após o TUDO, o 

falante acrescenta mais uma ação, o que mostra que o TUDO não cumpriu 

satisfatoriamente a tarefa de lançar uma inferência e desempenha, assim, o papel 

de preenchedor de pausa. O falante parece utilizar o TUDO enquanto organiza, 

cognitivamente, a continuidade de seu discurso, que acaba sendo um complemento 

da ideia anterior ao item pronominal. 

Em (50), percebemos que o TUDO não possui a função de inferidor, mas 

apenas é empregado como uma estratégia para o informante marcar uma pausa 

enquanto reorganizar seu discurso para dar continuidade à sua fala. É a essa 

ocorrência do TUDO que classificaremos de preenchedor de pausa18. É importante 

                                                 
18 É possível que seja um caso de afterthought (cf. GIVON (2001b) e AVERINTSEVA-
KLISCH (2006)), isto é, a estratégia espontânea da fala enquanto reorganiza um discurso 
que, naquele momento, apresenta dificuldades no processamento de informações. Givón 
(op.cit.) apresenta estudos recentes sobre o deslocamento para a direita (r-dislocation ou 
afterthought) como um mecanismo de reparo (que é o que parece acontecer nos exemplos 
(49) e (50)), mostrando que o falante faz uso dessa estratégia quando o referente é 
altamente acessível e pode ser codificado por um pronome anafórico. No entanto, após uma 
breve reflexão (representada por uma pausa), o falante decide que talvez o referente não 
esteja tão acessível e seja necessário realizar uma recodificação através de uma frase 
nominal completa. 
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notar que após as pausas em que o TUDO se insere, o falante dá sequência ao 

discurso, continua a ideia que está sendo desenvolvida. 

Há, ainda, uma segunda função do TUDO que parece derivar da função de 

inferidor. Nessa função, o TUDO atua como inclusivo, ou seja, poderia ser 

substituído pelos vocábulos até19, mesmo ou inclusive, como vemos nos exemplos 

(51) e (52):  

 
(51) [...] é ... pra ... por causa do inverno ... tava muito frio e ... e 
mesmo a calefação do ônibus num ... num adiantava muito não ... 
sentia muito frio nos pés e nas mãos ... e mesmo agasalhado com 
colcha e TUDO... e ela sentou-se ... eu tava sentado ... é ... na 
cadeira do corredor ... lá na frente ... na primeira cadeira do corredor 
ao lado do mortorista [...] 
 
(52) [...] inclusive essa festa era de um amigo dele ... muito amigo 
mesmo ... mas um pouco safadinho ... era casado e TUDO ... e 
achou ela muito bonita quando chegou com ele né? ela ... realmente 
era muito bonita ... aí ... ele perguntou quem era ela ... num sei o quê 
... aí ele disse ... como ele confiava muito nesse amigo ... disse que 
ela era ... uma prostituta ... ... ela era uma prostituta ... mas que tava 
gostando dela ... considerando ... tava gostando muito dela ... cada 
vez mais [...] 

 

Em (51), há uma ambiguidade na função do “e TUDO”, pois o falante poderia 

querer que o ouvinte inferisse algo como “ficou agasalhado com colcha, meia, 

cachecol” ou poderia apenas estar informando que o pessoal mesmo com calefação 

e “mesmo agasalhado”, “até mesmo agasalhado”, “inclusive agasalhado com 

colcha”, continuava sentindo frio. Essa junção do “mesmo” com o “e TUDO” parece 

indicar que o falante queria mostrar, além da ideia da concessão, uma certa ênfase, 

pois as pessoas não deveriam estar com frio após todos aqueles cuidados.  

Em (52), o falante indica que o personagem tinha um amigo, mas um pouco 

safadinho e aí ele enfatiza que “mesmo”, “inclusive”, “até casado”, achou a mulher 

muito bonita. Desse modo, a construção “e tudo” não parece mais ter a função 

inferidora, mas a função de acrescentar mais uma informação tentando dar-lhe 

ênfase e é por isso que a chamaremos de inclusiva.  

                                                 
19 Bechara (2006, p. 291) mostra que o “até” é um denotador de inclusão e, de acordo com 
a Nomenclatura Gramatical Brasileira, as palavras denotativas, não são, por natureza 
advérbios e “têm papel transfrástico e melhor atendem a fatores de função textual estranhos 
às relações semântico-sintáticas inerentes às orações em que se acham inseridas”. 
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Tendo já definidas as funções que analisamos em nosso projeto, 

passaremos, agora, a observar os processos pelos quais esse item passou para que 

culminasse nas funções que encontramos. 

 

 

6.3 PROCESSOS DE GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM TUDO 

 

6.3.1 Princípios de gramaticalização 

 

 

Apresentamos, neste subitem, uma proposta de trajetória de 

gramaticalização percorrida pelo pronome TUDO, de acordo com Hopper (1991): 

 

6.3.1.1 Estratificação: Em uma das funções que apresentamos, o pronome TUDO 

emergiu, em sua camada mais recente, com a função de inclusivo (53), coexistindo 

com as camadas mais antigas, representadas pelo “inclusive” (54), “até” (55) e 

“mesmo” (56), termos mais formais e canônicos do português brasileiro escrito, pois 

o TUDO parece fazer parte, predominantemente, da língua falada, enquanto que os 

termos mais antigos são de prestígio e podem ser encontrados tanto na escrita 

quanto na fala. 

 

(53) [...] inclusive essa festa era de um amigo dele ... muito amigo 
mesmo ... mas um pouco safadinho ... era casado e tudo ... e achou 
ela muito bonita quando chegou com ele né? ela ... realmente era 
muito bonita ... aí ... ele perguntou quem era ela ... num sei o quê ... 
aí ele disse ... como ele confiava muito nesse amigo ... disse que ela 
era ... uma prostituta ... ... ela era uma prostituta ... mas que tava 
gostando dela [...] 
 
(54) [...] mas tinha sido um processo de ... é ... envelhecimento 
mesmo da árvore e ficou aquele tronco belíssimo ... e nós fo/ e nós 
registramos essa ... essa ... esse achado ... mais na frente 
encontramos uma árvore com a raiz toda exposta ... uma árvore 
imensa ... inclusive eu te presenteei ... né ... com aquela fotografia? 
 
(55) [...] quando eu corria era inverno ... eu corria ali próximo já o 
centro de convenções ... e tem uma área deserta grande com ... tem 
até vegetação tipo caatinga ... de mandacaru ... xique-xique aqui 
acolá tem um ... tem uma vegetação dessa ... e eu ouvia um ... 
nitidamente um PSIU né ... bem alto assim de ... enigmático ... de 
dentro daquelas dunas [...] 
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(56) Atualmente o nosso futebol, em especial o da seleção brasileira 
não vai muito bem, devido a uma série de fatores como: falta de 
organização, de competência e mesmo de conciência de que não 
somos campeões a muito tempo e já estamos em oitavo lugar no 
melhor futebol no mundo, embora haja exagero nisso, a situação 
está tendendo a isso. 
 

6.3.1.2 Divergência: Esse processo ocorre quando um item linguístico como o 

pronome TUDO, mesmo exposto ao processo de gramaticalização, passa a 

desempenhar diversas funções que convivem entre si (dêitico, fórico, inferidor, 

preenchedor de pausa, inclusivo), continuando, ainda, a desempenhar sua função 

original de pronome indefinido, conforme exemplo (57): 

 
(57) [...] do congresso ... participando das coisas do congresso ... 
participando de peça ... de TUDO ... teve uma peça lá que eu fui ser 
o diabo ... aí no ensaio ... fingindo ... né ... que ia ser o diabo ...  e no 
ensaio eu fiz muita palhaçada e tinha gente assistindo o ensaio e 
começou a rir E TUDO MAIS ... e o presidente da:: da JUBALESTE 
é:: acompanhando isso TUDO E TUDO e olhando [...] 

 

Em (57), podemos classificar o primeiro tudo como indefinido, pois o tudo 

expressa um referente vago e impreciso; já a expressão “e tudo mais” teria a função 

de inferidor, pois o falante poderia entender que as pessoas riram, “disseram 

gracinhas, se divertiram com o personagem dele”; a terceira inserção do tudo, seria 

fórica, pois tem como referente “o ensaio da peça, as palhaçadas do informante e o 

comportamento das pessoas em relação a isso”; e a última, inclusiva, pois ele 

poderia ter dito “o presidente estava, „inclusive‟, „até‟, acompanhado isso tudo”. Vale 

salientar que as duas últimas inserções do item estudado já comprovam a co-

ocorrência de mais de uma função, caso contrário, a construção “acompanhando 

isso tudo e tudo” seria uma construção que não pertenceria à língua portuguesa, 

causando um estranhamento, tornando-se uma construção marcada. 

 

6.3.1.3 Especialização: esse estágio postula a existência de uma opção mais 

utilizada, em detrimento de outras. No entanto, não podemos ainda falar que o item 

TUDO alcançou esse estágio, pelo menos por ora. Assim, limitamo-nos a dizer, com 

base em nossos dados, que esse item nas funções de inferidor, preenchedor de 

pausa e/ou inclusivo é usado com mais frequência na modalidade oral, mas não 

podemos assegurar que seja a forma preferida pelos falantes do português 

brasileiro. 
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6.3.1.4 Persistência: Mesmo com o TUDO assumindo diversas funções como dêitico, 

fórico, definido, inferidor, preenchedor de pausa e inclusivo, continua sendo utilizado 

e, de acordo com os dados colhidos, em maior número, com função de pronome 

indefinido, mostrando que esse item lexical ainda conserva suas antigas 

características. 

 

6.3.1.5 Decategorização: quando o TUDO assume, por exemplo, a função de 

preenchedor de pausa, ele perde a sua função gramatical referente à organização 

interna do texto, pois como o texto oral apresenta falta de linearidade no processo 

de formulação, esse item atua como uma pausa enquanto o falante organiza o seu 

próximo discurso, como em (58) e (59): 

 

(58) [...] a piscina lá é:: é uma só ... só que é separada ... pra:: adulto 
e pra criança ... a gente ... a professora de natação bota logo os 
pequenininhos no raso ... depois eles vão indo pro fundo e ficam lá 
no fundo ... fazem natação deles lá no fundo ... TUDO ... segurando 
na bóia ... é legal lá ... lá na ... na piscina [...] 
 
(59) [...] agora com o Tarcísio ... porque eu botei muito o costume 
nele ... sabe? muito assim meiga ... TUDO ... TUDO que ele queria 
eu tava ali sabe? até hoje eu sou assim ... às vezes eu quero mudar 
... mas eu não consigo porque eu já me acostumei a ser assim ... 
sabe?  

 

Em (58) e (59), observamos que a inserção do item lexical demonstra uma 

hesitação no discurso, tanto que vem marcado por pausas, marcando a interrupção 

da linha de raciocínio do falante, enquanto ele busca organizar seu próximo 

discurso, não perdendo o turno, nem a interação com o seu ouvinte. Já em (59), em 

sua segunda amostra, o TUDO apresenta-se em sua função prototípica de pronome 

indefinido, já que o seu referente é impreciso. 

 

 

6.3.2 Os mecanismos de gramaticalização 

 

6.3.2.1 Transferência metafórica 

 

A respeito do pronome TUDO e sua trajetória de gramaticalização, 

acreditamos que houve um caminho crescente partindo de uma função mais 
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concreta para outra mais abstrata (HEINE et al, 1991a), ou seja, uma transferência 

do universo referencial para o discurso seguindo este trajeto: função gramatical > 

função discursiva20. Desse modo, por convencionalização das implicaturas 

conversacionais, esse pronome passou a assumir um novo valor semântico, 

dependendo do processo de interação e das estratégias e escolhas léxicas do 

falante. É durante a interação que emergem formas linguísticas empregadas em 

lugar de outras, que acabam por dar à sentença uma nova feição. 

 

 

6.3.2.2 Reinterpretação pragmática 

 

 

Como a metonímia, de acordo com Heine et al. (1991b, p. 165), seria uma 

reinterpretação induzida pelo contexto, o fato de haver várias funções do TUDO e, 

ainda, ocorrências ambíguas entre essas funções (sobretudo a inferidora, 

preenchedora de pausa e/ou inclusiva, evidenciando que os últimos provêm do 

primeiro) mostra a complexidade da comunicação que tende a fazer associações 

pragmáticas que surgem no fluxo da fala, principalmente quando o falante evoca 

implicaturas acreditando que o ouvinte irá inferi-las.  

Os estudos funcionalistas que abordam a gramaticalização têm demonstrado 

que os itens linguísticos, muitas vezes, codificam duas ou mais funções ou 

significados simultaneamente, do que resulta que as categorias linguísticas não são 

discretas ou binárias, e sim se distribuem num continuum. Uma das causas desse 

fato é a gradualidade caracterizadora do processo de gramaticalização: os itens não 

passam imediatamente de um significado A para um significado B, havendo um 

estágio intermediário em que há sobreposição de significados e, em decorrência, a 

interpretação dos itens é ambígua (cf. HOPPER, 1998; HOPPER e TRAUGOTT, 

2003).  

Portanto, a existência de casos de ambiguidade entre dois ou mais usos de 

uma mesma forma pode ser tomada como indício de que há uma relação fonte → 

alvo entre esses usos. E a metonímia consiste justamente nas pequenas mudanças 

motivadas pelas relações de contiguidade entre fontes e alvos. 

                                                 
20

 Acabamos de apresentar esse fenômeno no subitem 6.3.1.5. 
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6.4 FATORES LINGUÍSTICOS E SOCIAIS 

 

 

Passamos, agora, à apresentação e descrição do fenômeno que constitui o 

objeto desta pesquisa, feita, como já dito, a partir do Corpus D&G, na fala de Natal. 

Em nossa análise, encontramos 50 dados do TUDO nas funções de inferidor, 

inclusivo e preenchedor de pausa, inclusive com as funções ambíguas. Na 

realidade, houve mais dados nesse corpus do que os apresentados. Todavia, 

optamos por não utilizá-los, pois partiu de um mesmo informante, que parece utilizar 

o item com bastante frequência, quase como um vício. A frequência de uso na fala 

desse informante é tanta que somente os seus textos são responsáveis por 87 

dados nas funções em questão. Portanto, a fim de que a nossa pesquisa não fosse 

prejudicada, não iremos considerar os dados produzidos por esse indivíduo, do sexo 

masculino e de ensino médio. 

A descrição do comportamento dos dados apresentada a seguir foi 

composta por fatores linguísticos e sociais, que são: as funções  desempenhadas 

pelo TUDO que nos dispomos a estudar;  a relação dessas funções com o tipo de 

construção da qual o item faz parte;  a modalidade da língua em que o TUDO foi 

produzido; a relação entre a função e o tipo de texto a ser produzido e, por fim, os 

fatores sociais gênero, escolaridade/idade. Além disso, fizemos uma breve análise 

dos dados do informante que excluímos do nosso estudo (doravante chamado “G”), 

a fim de observar se o comportamento desses dados traz contribuições para as 

hipóteses que levantamos sobre esse item pronominal. 

O TUDO inferidor (cf. tabela 1) foi a função mais encontrada (56,86% dos 

casos), principalmente devido ao fato de acreditarmos que as demais funções 

derivam dela, tanto que os dados apontam situações de ambiguidade entre as 

funções inferidor/inclusivo e inferidor/preenchedor de pausa.  Encontramos, ainda, 

mais casos de ambiguidade entre inferidor/inclusivo (13,72%) do que a própria 

função inclusiva (3,92%), o que nos leva a acreditar que essa é a mais recente 

função dentre as três e que ainda está em seus estágios iniciais de 

gramaticalização. 

 

 

 



70 

 

 
Tabela 1: Ocorrências de TUDO por Função 

Função Ocorrências % 
Inferidor 28 54,90 
Inferidor/Inclusivo 7 13,72 
Inferidor/Preenchedor de pausa 4 7,84 
Inclusivo 2 3,92 
Preenchedor de pausa 9 17,65 

TOTAL 50 100% 

 

Devemos levar também em consideração os elementos a que o TUDO está 

ligado em cada uma das construções de que é parte integrante e se esse fator é 

relevante para o uso de uma de suas funções (cf. tabela 2), nas três funções aqui 

consideradas. 

 

Tabela 2: Ocorrências de TUDO distribuídas por Função/Tipo de Construção 

Construção 
                    

                    
Função 

Inferidor Inferidor/ 
Inclusivo 

Inferidor/ 
Pausa 

Inclusivo Pausa Ocorrências % 

...Tudo... - - 2 - 7 9 18 

...Tudo mais... - - 1 - - 1 2 

E tudo né... 3 2 1 - 1 7 14 

E tudo... 18 5 - 2 1 26 52 

E tudo mais... 7 - - - - 7 14 

TOTAL 28 7 4 2 9 50 100 

 

Há, na tabela 2, outro indício de que “...TUDO...” e “...TUDO mais...” atuam 

como preenchedores de pausa ligados a processamento das informações: essas 

construções são precedidas e seguidas de pequenas pausas (marcadas, nos 

exemplos, pelas reticências), ao passo que, nos casos em que o (e) TUDO (mais) é 

inferidor e inclusivo, não há pausa entre ele e o elemento antecedente. Em 

contraste, o “(e) TUDO (mais)”, quando preenchedor de pausa, aparece isolado no 

discurso (cercado por pausas), com unidade entoacional própria, o que evidencia 

que o trecho está marcado por dificuldades em termos de processamento de 

informações, parecendo ser um certo tempo em que o falante hesita para processar 

um enunciado, talvez pela tentativa de elaborá-lo melhor ou suscitar reformulações, 

a fim de que seu enunciado seja melhor compreendido.   
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Observamos que as funções inferidor (64,28%)21 e inclusivo (100%) foram 

mais comumente depreendidas pela construção “e TUDO”, não havendo nenhuma 

ocorrência dessas funções com o item pronominal sozinho. Tivemos alguns casos 

da construção “e tudo né”, nas diversas funções estudadas, mas como foram 

utilizados pelo mesmo falante, não acreditamos que essa seja uma construção 

relevante para o fenômeno estudado, a presença do  “né” seria mais um vício do 

falante. 

Quanto à modalidade da língua, apontamos as ocorrências do TUDO que 

foram encontradas, no Corpus D&G Natal, em relação às funções pesquisadas (cf. 

tabela 3).  

 

Tabela 3: Ocorrências de TUDO por Modalidade da língua 

Modalidade Ocorrências % 

Oral 50 100 

Escrita - - 

TOTAL 50 100% 

 

Como pode ser visto na tabela 3, não houve ocorrências para as funções 

pesquisadas na modalidade escrita. No entanto, encontramos dois dados na escrita 

do Corpus D&G do Rio de Janeiro. Embora estejamos analisando apenas os 

falantes de Natal, apresentamos os exemplos (60) e (61) dos falantes do Rio de 

Janeiro para tentar avaliar a intenção comunicativa do falante ao se valer do TUDO.  

 
(60) A minha escola é muito legal aqui eu nunca repeti de ano, eu 
sempre me dei bem com as professoras e TUDO mais tem um 
porque, para o maternal e o jardim tem o outro para o primário e o 
ginásio. (Relato de opinião, feminino, sem idade registrada, mas se 
trata de uma criança) 
 
(61) Eu gosto de...Para pintar um carro é preciso uma lata de massa. 
Ela é branca. depois passo a no carro pega uma lixa de ferro e 
começa a lixar depois. pega a lixa de água e lixa tudo novamente. 
depois pega uma massa rápida e aplica no carro. TUDO. pego a tinta 
e passo no carro  lixo tudo e depois dou a tinta final. (Relato de 
procedimento, masculino, 18 anos, Supletivo) 

 

Temos, em (60), a construção “e TUDO mais” atuando como inferidor e, em 

(61), o TUDO seria um preenchedor de pausa. Provavelmente esses usos ocorreram 

                                                 
21

 De acordo com a tabela 2, houve 28 casos do item na função inferidora, dos quais, 18 
encontram-se na forma “e TUDO”, a mesma encontrada na função inclusiva, com apenas 2 
casos.  
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na escrita, o que não foi encontrado em outros corpora, devido ao fato de os 

informantes estarem em um nível de escolaridade inicial, fazendo, assim, com que a 

modalidade escrita ainda esteja muito próxima da fala.  

No capítulo seguinte, subitem 7.1, questão 4, apresentaremos exemplos do 

TUDO sendo utilizados nas funções estudadas e na modalidade escrita. Entretanto, 

são gêneros textuais (como tirinha, editorial, música etc.) que utilizam a língua 

escrita, muitas vezes, com a intenção de conversar com o leitor, por conseguinte, 

aproximam-se bastante da fala. 

Em relação ao tipo de texto, percebemos que houve maior utilização das 

funções estudadas na narrativa recontada (cf. tabela 4), provavelmente devido ao 

fato de se tratar de uma história que alguém conta o que lhe contaram, esse tipo de 

texto requer que o ouvinte faça constantemente inferências a respeito dos eventos 

narrados, os quais o próprio falante não tem como explicar em detalhes, visto que os 

ouviu de outra pessoa, por isso temos a maior parte do TUDO na função de inferidor 

utilizado nesse tipo de texto. Além disso, como encontramos as funções estudadas 

apenas na modalidade oral, cujo discurso vai sendo construído pelas ideias que vão 

surgindo no momento da fala (sem falar em outros fatores que são levados em conta 

pelo falante, como: situação formal/informal, quem é o seu ouvinte etc.) é um texto 

em que o falante não tem muita certeza, nem clareza de ideias, isso requer que ele 

vá organizando cognitivamente o pensamento enquanto fala, por isso ele faz uso 

estratégico de preenchedor de pausas, a fim de que possa ir lembrando, à medida 

que conta a história, de algum detalhe, tendo, assim, dois dados com o TUDO como 

preenchedor de pausa e mais quatro que ficaram ambiguos.   

 

Tabela 4: Ocorrências de TUDO por Função/Tipo de Texto 

Tipo de Texto 
                           Função 

Inferidor Inferidor/ 
Inclusivo 

Inferidor/ 
Pausa 

Inclusivo Pausa % 

Narrativa de Experiência 
Pessoal 

5 3 2 - 2 24 

Narrativa Recontada 18 4 2 1 2 54 
Descrição de Local 1 - - - 2 6 
Relato de Procedimento 2 - - - 1 6 
Relato de Opinião 2 - - 1 2 10 

TOTAL 28 7 4 2 9 100% 

 

Quanto ao fator social gênero, o TUDO foi encontrado com maior frequência 

na fala das mulheres (cf. tabela 5). De acordo com Labov (1982, p. 78), “na maioria 

das mudanças linguísticas, as mulheres estão à frente dos homens na proporção de 
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uma geração”. Além disso, elas são mais sensíveis em relação às mudanças no uso 

das formas de prestígio, ao passo que os homens lideram o uso de formas 

estigmatizadas (LABOV, 2001). 

 
Tabela 5: Ocorrências de TUDO distribuídas por Função/Gênero 

Função Masculino Feminino 
Inferidor 9 19 
Inferidor/Inclusivo 4 3 
Inferidor/Preenchedor de pausa 2 2 
Inclusivo - 2 

Preenchedor de pausa 1 8 
TOTAL 16 34 

 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, outro fator relevante para a 

nossa pesquisa é que encontramos a maior parte do TUDO inferidor nos níveis 

Médio e Superior (cf. tabela 6). Acreditamos que isso ocorreu devido a essa função 

requerer, por parte do ouvinte, uma certa quantidade de inferências, pois os 

discursos tendem a ser cognitivamente mais complexos, considerando-se que 

possuem um maior grau de “conhecimento de mundo” e “mais tempo de uso da 

língua”.  Essas inferências, como também as implicaturas viriam preencher a lacuna 

entre o que foi dito e o que foi comunicado, visto que surgem no ato da comunicação 

e o sentido que será depreendido está ligado ao contexto em que tal discurso foi 

proferido. 

 

Tabela 6: Ocorrências de TUDO distribuídas por Função/Escolaridade 

Função 
                    

                    
Escolaridade22 

SUPERIOR 
+ de 23 
anos 

MÉDIO 
18 a 20 
anos 

9º ANO 
13 a 16 
anos 

5º ANO 
9 a 11 
anos 

ALFABETIZAÇÃO 
5 a 8 anos 

Inferidor 10 13 3 2 - 
Inferidor/Inclusivo 4 2 - 1 - 
Inferidor/Preenchedor de 
pausa 

2 1 1 - - 

Inclusivo - 2 - - - 
Preenchedor de pausa 1 4 - 4 - 

TOTAL 17 22 4 7 - 

 

                                                 
22

 De acordo com a lei n. 11.274 (aprovada em fevereiro de 2006), o Ensino Fundamental 
passa a ter a duração de 9 anos. Outra alteração feita foi na nomenclatura dos níveis, que 
antes era da 1ª à 8ª série e, a partir daí, passou a ser do 1º ao 9º ano. Por isso, adequamos 
a tabela à nova nomenclatura e o que no Corpus D&G é chamado 8ª e 4ª séries, leiam-se 9º 
e 5º anos, respectivamente. 
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Em relação ao falante excluído de nossa amostra devido a sua exagerada 

recorrência ao item TUDO, mostramos, na tabela a seguir, o tipo de construções 

com TUDO nas funções de inferidor, preenchedor de pausa e inclusivo que 

encontramos em seus registros. Trata-se de um indivíduo de gênero masculino, do 

Ensino Médio. 

 
Tabela 7: Construções em que ocorrem as funções estudadas no informante G. 

Construções FUNÇÃO23 Ocorrências % 

inferidor Inf/pausa Inf/inclusivo 

Tudo - - - - 0,0 

Tudo mais  01 - - 01 1,13 

E tudo 47 01 05 53 60,22 

E tudo mais 33 01 - 34 38,64 

TOTAL 81 02 05 88 100 

 

Podemos notar que a ocorrência maior é da construção “conjunção e 

acompanhada do TUDO” (60,22%), ou seja, G. segue o mesmo padrão de uso 

dessa construção observado nos demais informantes da amostra (52%). Contudo, o 

uso de “e TUDO mais” é maior na fala de G. (38,64%) comparada à fala dos outros 

informantes da amostra de Natal tomados em conjunto (14%). Além disso, não há 

nenhuma ocorrência de TUDO isolado na fala de G., nas funções estudadas; ao 

passo que há nove ocorrências na fala dos demais informantes (18%). 

É tão alta a taxa de uso do item TUDO na fala desse informante que 

encontramos a seguinte ocorrência:   

 
(62) [...] aí no ensaio ... fingindo ... né ... que ia ser o diabo ... e no 
ensaio eu fiz muita palhaçada e tinha gente assistindo o ensaio e 
começou a rir e TUDO mais ... e o presidente da:: da JUBALESTE é:: 
acompanhando isso TUDO e TUDO. 

 

O interessante nesse dado é que o TUDO parece exercer duas funções 

distintas. O “isso TUDO” tem um caráter anafórico (refere-se a uma série de 

informações dadas anteriormente pelo falante) e o “e TUDO” parece resumir o 

conjunto das demais atividades realizadas pelo presidente da Jubaleste, 

relacionadas ao acompanhamento do encontro dos membros dessa entidade, 

evento a que o falante se reporta. O falante deixa essas outras informações 

possíveis para o ouvinte inferir.   

                                                 
23 Colocamos apenas as que encontramos nas amostras. 
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7 CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 

Os estudos feitos sob a égide do funcionalismo têm muito a dizer em termos 

da prática de ensino/aprendizagem de língua materna em sala de aula. 

Especialmente, esses estudos podem contribuir para o processo de mudança de 

perspectiva em relação ao ensino/aprendizagem dos aspectos gramaticais – que 

ainda hoje tendem a ser trabalhados como algo diverso da realidade do aluno, como 

se ele não fosse parte atuante e contribuinte desse fenômeno que é a linguagem. 

Contudo, a perspectiva que vem sendo assumida na atualidade (do que são reflexo 

os Parâmetros Curriculares Nacionais) aponta para a necessidade de que as 

atividades em sala de aula ocorram de forma reflexiva e contextualizada. 

O funcionalismo analisa as relações entre funções e formas da língua e as 

mudanças por que elas passam ao longo do tempo (assim como foi feito com o item 

tudo) a partir de situações de comunicação real, considerando o momento em que 

os falantes interagem. Fazer o aluno compreender que, quando utiliza a língua, 

torna-se parte integrante de um jogo de negociação no discurso e que a gramática 

não está estagnada – tampouco isso acontecerá, pois ela vive em constante 

processo de rearranjo por conta dessa negociação e adaptação – fará com que ele 

mesmo torne-se um investigador do discurso e, a partir daí, o professor terá 

conseguido um colaborador para o estudo da língua, pois o próprio aluno trará para 

a sala de aula exemplos de discursos que deem base para os estudos da gramática. 

O que costuma ocorrer nas aulas de Língua Portuguesa é o predomínio do 

ensino da gramática de forma descontextualizada do uso. O aluno aprende, por 

exemplo, os itens gramaticais (substantivo, pronome, verbo, conjunções, orações 

coordenadas e subordinadas etc.) como se ele não utilizasse essas ferramentas no 

dia a dia, desprezando todo o contexto social e cognitivo subjacente a seu uso. Sem 

falar que existe ainda a ideia bastante forte de certo e errado na produção do 

discurso, quando essa dicotomia deveria ser substituída por conceitos como 

adequação ou não para certo gênero de modalidade oral ou escrita, de maior ou 

menor grau de formalidade. Se isso acontecesse, os alunos perceberiam que há 

diversas formas linguísticas a serem utilizadas dependendo do contexto em que 

serão inseridas (levando-se em conta fatores como: interlocutor, quantidade de 

informação nova, relações de poder etc.). A partir dessa consciência, o aluno 



76 

 

compreenderia a heterogeneidade do discurso e refinaria o manejo de várias 

estratégias gramaticais, adequando-as a seus contextos típicos de emprego.  

Em relação a meu objeto de estudo, o pronome tudo, os alunos podem, 

inicialmente, refletir sobre o seu grau de definitude a partir de exemplos fornecidos 

pelo professor. Assim, ao conseguir levar os alunos a identificar os elementos a que 

esse tudo se refere, o professor já estará trabalhando, na prática, os conceitos de 

definitude, indefinitude, dêixis, anáfora e catáfora. Esse exercício pode ser feito, em 

princípio, com exemplos dados pelo professor e, em seguida, os próprios alunos 

podem trazê-los de sua comunidade, a partir de sua experiência pessoal. 

O passo seguinte é avaliar o uso do pronome tudo em diferentes gêneros 

textuais orais e escritos, pois, conforme já visto, algumas funções desse pronome só 

aparecerão na modalidade oral. O professor poderá utilizar, então, receitas, cartas, 

narrativas orais, e-mails etc. Esse trabalho poderá ser realizado em grupos: por 

exemplo, cada grupo pode averiguar um gênero textual diferente e, posteriormente, 

partilhar as informações obtidas com os demais grupos. 

No que diz respeito ao tudo inferidor, ao tudo preenchedor de pausa, e o 

inclusivo, é importante criar condições para que os alunos tenham um contato maior 

com eles para que possam compreender sua natureza, visto que esses usos não 

são abordados pelas gramáticas normativas. Dessa forma, o professor pode levar os 

alunos a identificar se esse item pode substituir ou ser substituído por outras formas 

(por exemplo, e tal etc.). O professor pode mostrar que há casos em que o inferidor 

e o preenchedor de pausa e, por sua vez, o inferidor e o inclusivo são ambíguos. É 

possível também que a turma reflita sobre o tipo de falante que mais utiliza o tudo 

nessas funções, e sobre seu aparecimento na fala e na escrita.  

É importante também que os alunos reflitam sobre o que motiva alguém a 

utilizar o tudo inferidor, o tudo preenchedor de pausa e o tudo inclusivo, levando-os a 

perceber que eles mesmos fazem uso dessas estratégias. Um exercício bastante 

interessante para observar tais usos é a gravação, pelos alunos, de seu próprio 

discurso, com posterior transcrição.  

Outro ponto a ser explorado no caso do tudo quando inferidor é a sua união 

com outros itens gramaticais como e e/ou mais. A esse respeito, os alunos podem 

fazer uma atividade de pesquisa, classificando e contabilizando ocorrências em uma 

pequena amostra de dados. Além disso, se possível, poderão averiguar as possíveis 
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razões pelas quais os falantes e escritores utilizam mais as construções inferidoras 

em detrimento das outras. 

Uma outra atividade pode ser a de investigar e discutir as origens da 

multifuncionalidade do tudo, em que os alunos analisariam se ainda há traços do uso 

como pronome indefinido nos usos inferidores, preenchedores de pausa e 

inclusivos. Eles perceberiam, com essa prática, o fenômeno da gramaticalização, 

podendo tentar organizar o caminho percorrido pelo tudo até chegar aos vários usos 

que possui atualmente. 

Um cuidado que o professor deve ter é de trabalhar a questão da 

estigmatização linguística, principalmente no que se refere às formas que passam 

pelo processo de gramaticalização. Por serem formas novas, algumas comunidades 

tendem a considerá-las como vício de linguagem (o que ocorre, por exemplo, com o 

requisitador de apoio discursivo né, com o pronome pessoal a gente e com o tudo 

inferidor, especialmente na escrita). Os próprios alunos lembrarão de exemplos de 

pessoas que assim fazem. No entanto, cabe ao professor mostrar que a todo 

momento podem surgir inovações na língua, que devem ser entendidas como novas 

estratégias para o locutor organizar o seu texto.  

Essas várias atividades visam a permitir que o aluno reflita sobre a língua e 

que, assim, tenha maior interesse pelo estudo da gramática, e, especialmente, pela 

prática da gramática, em textos orais e escritos de gêneros e graus de formalidade 

variados. É importante que as atividades voltadas para o ensino-aprendizagem de 

gramática realizadas em sala de aula possibilitem que professor e alunos atinjam um 

nível maior de satisfação no estudo da língua, ao observar que conseguem chegar a 

resultados eficazes em termos da aquisição de competências e habilidades, por 

parte dos alunos, para um manejo adequado da língua nas mais variadas situações 

de uso.  
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7.1 EXERCÍCIO SOBRE O TUDO24 

 

1. O pronome TUDO é visto nas gramáticas normativas como pronome indefinido. 

Observe a figura abaixo e indique:  

a) se é possível identificar a que elementos o TUDO faz referência. 

b) em caso positivo, indique o que levou você a identificar os referentes. 

 

 

 
 
 
2. Conforme exercício anterior, observe os textos apresentados abaixo e indique: 
a) se é possível identificar os itens a que esse pronome remete. 
b) em caso positivo, o item a que ele remete está situado antes ou depois do pronome? 

 
(1) [...] porque não é o sacrifício que Deus quer para que você seja bom ... eu acho que Deus quer que 
você realmente busque ... busque nele TUDO aquilo que você precisa [...]   
 
(2) Coloco os legumes ralados na panela com a cebola e o alho dourado, ponho o arroz e água até 
cobrir TUDO.  
 
(3) [...] coloco molho ... molho inglês também ... às vezes pimenta ... catchup ... mostarda ... misturo 
TUDO ... um pouco de óleo ... misturo TUDO né [...]   
 
(4) [...] com os pés no chão comi TUDO que tinha direito ... doces ... bolos ... salgados ... tangerinas ... 
sucos ... leite ... muito leite ... eu tomei muito leite e ... quando eu terminei esse café eu acho  que 
faltava uns dez minutos pra pegar o ônibus [...]   
 
(5) [...] porque eu sou uma eterna criança ... eu passo a vida inteira levando TUDO na brincadeira ... e 
fiquei lá brincando [...] 
 

                                                 
24

 Os exemplos contidos neste capítulo provêm de FURTADO DA CUNHA, M.A. (Org.). 
Corpus Discurso & Gramática: a língua falada e escrita na cidade do Natal. Natal (RN): 
EDUFRN, 1998. 
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(6) [...] nossa sala íntima que dá também pra rua ... com um grande portão de ferro ... toda fechada ... 
né ... porque hoje em dia TUDO é fechado ... a gente não pode deixar mais nada aberto [...] 
 
 
3. Na nossa língua, possuímos várias estratégias para uma melhor elaboração do 
discurso a fim de sermos compreendidos pelo nosso ouvinte. Mostramos, abaixo, 
exemplos de algumas dessas estratégias.  

 
Agora que você compreendeu essas outras funções, tente identificar, nos exemplos 

abaixo, com qual dessas estratégias o pronome TUDO foi utilizado. 

 
(7) Rose... de TUDO isso que a gente gravou... né... eu só... não entendi uma coisa... aí eu queria que 
você me explicasse bem direitinho...  
 
(8) [...] reuniu a família todinha e foi todo mundo pra essa fazenda ... se agruparam todo mundo né ... 
arrumaram as malas e TUDO ... e foi todo mundo pra fazenda ... chegando lá ... a fazenda tava ... a 
casa tava muito suja e TUDO ... e foi todo mundo arrumar a casa né ... limpar e TUDO mais pra ... se 
alojarem ... no dia seguinte ... tomaram café ... foram brincar lá [...] 
 
(9) [...] o cara lá ... ele também contava que ele era o cara tão odiado pela família ... né ... que até 
então ele era um cara bem quisto ... né ... um trabalhador ... um cara honesto ... trabalhador ... morava 
com as meninas ... uma família e TUDO [...]     
 
(10) [...] não foi bem um caso de urgência ... porque já tinham dado ... tomado os primeiros cuidados lá 
mesmo na Petrobrás ... fizeram curativo e TUDO ... e em seguida ele foi lá no doutor Asclepíades 
porque ia ficar com defeito ... sabe?  
 
(11) [...] a gente conversou sobre várias coisas ... onde ele morava ... quando ele ia embora ... como é 
... onde é que ele estudava ... TUDO ... quantos anos ele tinha ... eu e minha prima quase que fazemos 
uma entrevista pra ele [...]   
 
(12) Santo Ângelo fica nas missões e ... Porto Alegre fica vizinho na fronteira onde passa o rio 
Uruguai... TUDO mais ... desemboca ... uma paisagem linda ... sim ... mas aí eu comprei a passagem 
pra Santo Ângelo [...]   
 
(13) [...]  aí no ensaio ... fingindo ... né ... que ia ser o diabo ... e no ensaio eu fiz muita palhaçada e 

tinha gente assistindo o ensaio e começou a rir e TUDO mais ... e o presidente da:: da JUBALESTE 

é:: acompanhando isso TUDO e TUDO [...] 

   
 
 

A. Dêitico – o item tem seu sentido negociado entre os falantes, apresentando um 
referente extralinguístico. 
B. Inferidor - o item ocorre encerrando uma lista de elementos e considera que o 
interlocutor irá compreender as ações inseridas no processo que descreve. 
C. Preenchedor de pausa – o item exerce uma função que se constitui na interação 
entre sujeitos a fim de preencher um vazio causado pela perda de linearidade no 
discurso. 
D. Inclusivo – o item pode ser trocado, sem alteração semântica, por “até”, “mesmo” ou 
“inclusive”. 
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4. Tente identificar o significado da expressão “e tudo (o) mais” utilizada nos textos 
abaixo: 

a) 25 
 

(15) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) 26 

 
c) 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Fonte: Disponível em: http://depositodocalvin.blogspot.com/ acesso em: 25/09/2007. 
26 Fonte: Revista Época. São Paulo: Editora Globo, 19 mai. 2008. 
27

 Fonte: Tribuna do Norte. Caderno Fim de Semana. Natal (RN), 22/05/2008, p. 6. 

http://depositodocalvin.blogspot.com/
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d)          e)28 

 
 
 
 
  
Como você conseguiu identificar os referentes dessa expressão?  
 
 
5. Para refletir:  
 
a) Após a classificação do item lexical TUDO em suas diversas funções, observe se 
algumas inserções desse pronome podem ser trocadas por outros itens lexicais ou 
gramaticais. 
 
 
b) Quando o item se apresenta como inferidor, inclusivo ou preenchedor de pausa, TUDO 
aparece sozinho ou pode vir acompanhado de outros termos formando uma expressão? 
 
 
 
c) Com a observação das várias funções do pronome (in)definido TUDO, a que conclusões 
você pode chegar em relação à língua que você fala? Será que essa multifuncionalidade 
ocorre apenas com o TUDO ou pode acontecer também com outras formas linguísticas? 
 
 
 
d) Essas novas funções do TUDO estão ocorrendo na língua falada e escrita? É possível 
dizer em qual dessas modalidades as mudanças ocorrem primeiro? A que se deve isso? 

 

                                                 
28

 Trecho da música E tudo mais de Nando Reis. Disponível em: http://nando-reis.musicas.mus.br/letras/82937/ 

acesso em: 21/01/2010 

Por mais que animais 
Assim que somos gente 
Muitos comuns, poucos raros 
Normais, alguns mortais 
Outros tão diferentes 
O mundo assim é formado 
Como eu te encontrei 
Se estava dentro de mim? 
Meu amor, o meu amor 
E tudo mais 
 
Eu quero viver 
Eu quero te ver 
Eu não quero sofrer 
Eu não quero morrer 
Eu espero poder 
Como eu espero você 
E tudo mais 
 

Que sorte a nossa 
Nesse mundo há tanta gente 
E a vida me pôs ao seu lado 
Será que a sorte é nossa 
Ou é de toda gente 
De ter o mundo ao seu lado? 
 
Quando eu te beijei 
O mundo se fez necessário 
Teu amor, o teu amor 
E tudo mais! 

 

http://nando-reis.musicas.mus.br/letras/82937/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pudemos, neste breve estudo, mostrar algumas das funções do pronome 

TUDO no português brasileiro contemporâneo. Destacamos, especialmente, os usos 

do TUDO como inferidor, preenchedor de pausa e inclusivo, apontando que deve 

haver, entre esses usos, uma relação fonte → alvo em um processo de 

gramaticalização. No entanto, muito ainda há a ser estudado e discutido. E muitas 

outras funções podem ser levantadas. 

Em relação ao TUDO inferidor, pudemos perceber que ele é motivado pela 

estratégia do falante em resumir com esse item lexical, o que ele acredita que o 

falante já sabe sobre o assunto, evitando, fazendo com que o seu discurso seja mais 

coeso. 

Essas novas funções ocorrem mais na oralidade, embora tenhamos trazido 

exemplos de inserções, principalmente da construção “e tudo mais” em textos 

escritos. No entanto, temos percebido que essas funções não sofrem 

estigmatização, a não ser que o falante comece a usar a construção com tanta 

frequência, a ponto de tornar-se um vício, mas tem sido falado por pessoas de todos 

os níveis socioculturais e está presente em revistas, jornais e livros de circulação 

nacional. 

Em geral, o TUDO inferidor parece ser um uso mais complexo, pois precisa 

de maior interação entre falantes, ou mesmo que eles tenham um certo repertório 

compartilhado, caso contrário, não é possível compreender as inferências. O 

preenchedor de pausa, indica-nos uma estratégia de preencher os vazios do 

discurso; tem sido usado pelos falantes, independente do nível de escolaridade, pois 

a quebra do raciocínio é uma marca da oralidade, independente da complexidade do 

discurso. Já o inclusivo parece ser utilizado quando o falante deseja enfatizar algo, 

colocar algo em evidência. 

Em relação ao ensino, é importante professor e alunos terem em mente que 

a gramática emerge dos contextos de uso, das experiências do indivíduo enquanto 

falante, experiência que se dá desde o seu nascimento. O que o aluno tem que fazer 

em sala de aula é refletir sobre as diversas estratégias por ele já utilizadas e entrar 

em contato com estratégias que ainda não domina, em especial as da modalidade 
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culta da língua em gêneros de escrita formal, para que possa praticá-las, produzindo 

textos variados, até saber como empregá-las.  
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INFERIDOR 

 

 

aí nós saímos de casa né ... a passeio durante o ... pela manhã ... eu ... eu ... meu 
irmão ... papai ... um motorista ... num jipe ... e a empregada que ia grávida também 
né ... a empregada lá de casa ... aí a gente foi pra Pium né ... aí a gente foi de 
manhã ... aí ficamo lá o dia todinho né ... aí o pessoal bebeu e tudo né ... foi na volta 
... é:: à tardezinha aí ... a gente ia num ... num jipe né ... num jipe até velho sem 
capota sem nada ... (Narrativa de experiência pessoal, masculino, Superior)  
 
era sempre essa ... monotonia né ... tinha telefone também lá na casa né ... de vez 
em quando ele se comunicava com outras pessoas da família lá na cidade ... pra 
saber como é que tava e tudo né ... aí um dia o pai deles ... o pai do menino 
resolveu ir pra cidade né ... (Narrativa recontada, masculino, superior) 
 
tinha aparecido também ... mas se bem que ele apareceu como se fosse vivo ... que 
ela foi pegar e tudo né ... e ele sem saber como é que foi aquilo né ... aí ficou com o 
gato ... mas só que o gato num ... num ... num estranhava ... só se dava bem com as 
crianças ... (Narrativa recontada, masculino, superior) 
 
é ... eu vou descrever a ... a UNIPEC né ... onde eu passo ... eu passo o dia todo em 
casa e eu ... o melhor lugar que eu acho pra ... o melhor lugar que eu passo durante 
o dia ... quando eu saio é na ... na ... lá na ... na faculdade mesmo ... onde eu tenho 
meus amigos lá e tudo ... é a UNIPEC ... são é ... é composto de três prédios ... 
(Descrição de local, masculino, Superior) 
 
enquanto está essa situação ... num tem condições porque ... todos os jogadores ... 
cada um procurando ... cada um queria ganhar mais ... então ... é ... cada um 
procurando ga/ querendo ganhar mais do que o outro né ... por aí ganhar dólar na 
Europa e tudo ... então é a gente ver o exemplo do São Paulo hoje né? hoje em dia 
... o São Paulo é hoje uma empresa e tá funcionando muito bem desde da ... da ... 
da escolinha até ((barulho de carro)) o ... o time principal né? (Relato de opinião, 
masculino, Superior) 
 
ele também contava que ele era o cara tão odiado pela família ... né ... que até então 
ele era um cara bem quisto ... né ... um trabalhador ... um cara honesto ... 
trabalhador ... morava com as meninas ... uma família e tudo ... só que a polícia tava 
se aproximando ... né ... tá chegando ... tá fechando o cerco ... com esse cerco 
fechado ...(Narrativa recontada, feminino, superior) 
 
porque era um desafio ... era um ... mostrar pra mim que eu já era homem ... que eu 
já podia caminhar sozinho ... longe de meus pais da minha ... da minha terra e tudo 
mais ... essa experiência que você viveu quando saiu de Fortaleza ...(Narrativa de 
experiência pessoal, masculino, superior) 
 
então a rodoviária de Porto Alegre tem umas lanchonetes assim super apetitosas ... 
umas tangerinas ... uns ... uns bolos super transados ... com glacês e tudo mais ... 
((riso)) o pessoal tem um bom gosto pra comida muito grande ... sanduíches ... 
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meals e bolos confeitados ... pastéis super quentinhos e leite quente ... chocolate 
quente ... (Narrativa de experiência pessoal, masculino, superior) 
é:: essa casa me parece que depois que o:: segundo o Jorge me contou ... depois 
que os ... esse pessoal foi dono é ... foram os donos ... os Carrilhos ... então eles ... 
é ... a casa foi tombada e foi devolvida ao patrimônio histórico de Petrópolis e tudo 
mais ... mas ele conta que os objetos de artes daquela casa ... é as ... as peças ... 
em prata ... é os quadros são todos em molduras douradas com folheamento a ouro 
né ... (Narrativa recontada, masculino, superior) 
 
eu pintei Ponta Negra mas ... eu num considero Ponta Negra uma obra só minha 
porque ... quando eu pintei todo os detalhes de Ponta Negra ... a ... a duna e ... e a 
vegetação e as barraquinhas e tudo mais ... quando eu cheguei no mar ... eu me 
perdi todinho e eu disse ...  “Lavoisier ...  o que que eu faço aqui?” ... aí ele ... tem 
alguns toques dele ali naquele mar ...  (Relato de procedimento, masculino, superior) 
 
porque ele colocou chifre em mim ... aí ... eu também coloquei nele ... foi ... porque 
ele dizia assim ... fazia ... fazia ... porque vizinho você sabe como é ... quando ele 
saía eu avistava ... quando ele saía ... né? sei que eu sabia ... quando ele saía e 
tudo ... aí eu dizia ... “no dia que você ... brincar comigo ... eu faço do mesmo jeito 
...” ele não acreditava ... sabe? mas aí minha filha ... no dia que eu soube que ele 
tinha me colocado ... num quis conversa ... não fiz nada ... sabe?   (Narrativa de 
experiência pessoal, feminino, Médio) 
 
vamo trocar de lugar” ... aí ... mas corria tanto ... sabe? velocidade mesmo ... aí eu 
sei que eles começaram a se conhecer e tudo ... aí depois ... ele levou ela pro hotel 
... o hotel super chique ... e ela toda desarrumada assim ... brega mesmo ... né? 
(Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
A gente num disse o nome dela ... eu vou identificar assim ... morena ... eu sei que 
... ele começou a se comunicar com ela e tudo ... aí explicou que tinha ... uma ... 
uma noiva  ... e que queria se comunicar com ela que desse um jeito pra eles ... pra 
ele penetrar dentro dela ... pra começar conversar com ela ... aí ela não acreditou ... 
essa noiva dele sabe?  (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
eles entraram no hotel ... subiram pelo elevador ... o elevador ... o elevador super 
chique ... sabe? o sofá dentro e tudo ... e ela ficou as/ assim ... né ... fora de 
ambiente porque tudo super chique e a vida que ela levava ... vivia ... tudo muito 
simples ... aí pronto ... ela só olhando assim pros outro ... pra roupa dos outro ... o 
jeito ... né ... o hotel ... parecia uma ... uma doida ... uma barata tonta ... aí chegando 
lá ... no apartamento ... no:: apar/ apart hotel ... né ... dele ... aí tudo muito chique e 
tudo ... e ele começou a gostar dela ... aí pediu ... porque ela foi só deixar ele né ... 
no hotel ...  (Narrativa recontada, feminino, médio) 
 
foi pra uma loja comprar roupas  ... agora eu tô me lembrando ... ela tinha as roupas 
muito extravagante e tudo ... ela foi na casa dela buscar as roupas ... pra ... vestir lá 
no ambiente que ela tava ... no caso ... um apartamento ... um apartamento ... o 
hotel de luxo ... (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
porque aquela peruca era muito artificial ... quando ele viu ela sem peruca ele se 
apaixonou ... aí ela disse que ia buscar as roupa dela em casa e tudo ... aí foi 
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buscar ... quando chegou que ... nos dias né? do cotidiano vestindo ... aí ele viu e 
disse que num dava certo aquelas roupa ... aí deu um dinheiro sabe? pra ela ir 
nessa loja ... (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
:: inclusive essa festa era de um amigo dele ... muito amigo mesmo ... mas um pouco 
safadinho ... era casado e tudo ... e achou ela muito bonita quando chegou com ele 
né? ela ... realmente era muito bonita ... aí ... ele perguntou quem era ela ... num sei 
o quê ... aí ele disse ... como ele confiava muito nesse amigo ... disse que ela era ... 
uma prostituta ... ... ela era uma prostituta ... mas que tava gostando dela ... 
considerando ... tava gostando muito dela ... cada vez mais ... aí eu sei que esse 
cara ... escutou né? ele e tudo ... quando foi no ... dia seguinte ele apareceu lá no 
hotel ... no apartamento que eles estavam ... e:: querendo seduzir sabe? a ... a moça 
... mas ela não aceitou sabe? ele querendo abraçar ela ... beijar ela ... mas ela 
empurrava e tudo ... então ele ... ficou muito chateado com a reação dela porque por 
ela ser prostituta ele ia pensar que ela ia ... aceitar ... né? que num tava gostando 
dele ... tava querendo só a grana dele ... (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
porque de repente num pode dar ... o paci/ o paciente num tem direito né ... vai ter 
que pagar particular e você quer fazer um tratamento ... tudo ... aí isso é ... e 
também cortes assim ... como recentemente foi um ... um rapaz que machucou no 
serviço ... ele trabalha na Petrobrás ... na máquina ... comeu ... o começo assim do 
dedo ... sabe? o começo do dedo ... a cabeça do dedo ... como dizem ... né? aí foi 
fazer o tratamento lá ... não foi bem um caso de urgência ... porque já tinham dado 
... tomado os primeiros cuidados lá mesmo na Petrobrás ... fizeram curativo e tudo 
... e em seguida ele foi lá no doutor Asclepíades porque ia ficar com defeito ... 
sabe?... (Relato de procedimento, feminino, Médio) 
 
... agora onde ela entrou só tinha homens ... sabe ... foi o primeiro lugar que ela 
encontrou ... aí quando chegou lá ... pediu uma bebida e tal ... entrou ficou lá ... isso 
com a roupa de freira e tudo mais ... né ...  e o  pessoal tudo olhando espantado ... 
e daqui a pouco entra noviça né ... e ela nunca assim ... nunca tinha visto aquele 
negócio ... aquela música toda ...  (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
falava né ... a respeito dessa fuga dela e também mais sobre ... a mudança né ... 
que aconteceu na igreja depois que ela chegou né ... no coral ... a mudança dos 
hábitos né ... dali de dentro da igreja e tudo ... também a mudança dela né ... porque 
... o cara disse que ela podia sair de lá assim que conseguiram livrar ele ...ela podia 
sair de lá né ... (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
a vida dela que ela tem que adaptar àquele estilo de vida ... só pode ficar ali dentro 
se for daquele jeito ... e também as coisas que acontecem quando ela não consegue 
cumprir alguma norma e tudo ... as coisas que acontecem ... também a noviça às 
vezes querendo seguir né ... alguma coisa que ela tava fazendo ... (Narrativa 
recontada, feminino, Médio) 
 
... situava-se numa fazenda ... o pai deles tinha uma fazenda ... e quando chegou as 
férias de meio de ano ... reuniu a família todinha e foi todo mundo pra essa fazenda 
... se agruparam todo mundo né ... arrumaram as malas e tudo ... e foi todo mundo 
pra fazenda ... chegando lá ... a fazenda tava ... a casa tava muito suja e tudo ... e 
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foi todo mundo arrumar a casa né ... limpar e tudo mais pra ... se alojarem ... no dia 
seguinte ... tomaram café ... (Narrativa recontada, feminino, 8ª) 
 
I: Enxu/Exu Queimado ... e então eu cheguei lá no sábado de manhã ... com minha 
tia ... meu avô ... e meu primo ... depois quando foi de tarde minhas primas 
chegaram e tudo ... e eu tomei banho de praia ... subi nas dunas ... andei ... 
(Narrativa experiência pessoal, feminino, 4ª)  
 
as pessoas pagando ... os professores têm mais interesse de ensinar e tudo mais ... 
mas os colégios públicos o governo num liga nem nada ... aí os professores 
desinteressam ... quase num pagam salário ... daí “vamos fazer greve” ... daí fazem 
... mas no colégio particular já não pode fazer greve senão atrasa o aluno ... (Relato 
de opinião, feminino, 4ª) 
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AMBIGUIDADE INFERIDOR/PREENCHEDOR DE PAUSA 
 
 

 
contou tudo que a mulher dele num sabia ... contou à menina também né ... contou a 
verdade do gato e tudo né ... que num apareceu ... num apareceu mais lá ... contou 
a verdade do cemitério né ... e ... acabariam já a folga dele lá ... aí ele pode voltar 
pra ... pra cidade né ... pra trabalhar lá ... aí pronto ... terminou nisso aí ... é como 
todo filme ... especialmente filme de terror num tem fim ... (Narrativa recontada, 
masculino, superior) 
 
... Santo Ângelo fica nas missões e ... Porto Alegre fica vizinho na fronteira onde 
passa o rio Uruguai ... tudo mais ... desemboca ... uma paisagem linda ... sim ... 
mas aí eu comprei a passagem pra Santo Ângelo ... pra Porto Xavier ... e a viagem 
pra Porto Xavier Marcos ... é a coisa mais linda do mundo ... eu adorava ...  
(Narrativa de experiência pessoal, masculino , superior) 
 
a gente conversou sobre várias coisas ... onde ele morava ... quando ele ia embora 
... como é ... onde é que ele estudava ... tudo ... quantos anos ele tinha ... eu e 
minha prima quase que fazemos uma entrevista pra ele ...  (Narrativa de experiência 
pessoal, feminino, 8ª) 
 
ajudando o pessoal ali que não tinham condições né ... é ... ajudavam ... davam 
ajudas financeiras e as freiras né ... elas saíam na rua e as casas que estavam 
assim ... esculhambadas ... elas íam ... ajeitavam ... consertavam ... pintavam ... e ... 
limpavam carros né ... tudo ... convidavam ... e ... a gente vê que ... que dava certo 
porque à medida que isso ia acontecendo ... ia aparecendo mais gente na igreja né. 
(Narrativa recontada, feminino, Médio) 
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AMBIGUIDADE INFERIDOR/INCLUSIVO 
 
 

 
aí quando entraram lá no cemitério né ... aquela fumaça ... aqueles negócio lá né 
((riso)) de assombração ... aí ... ouvia também gemido e tudo né ... e as crianças 
começaram a ficar com medo né ... aí tentaram sair do cemitério ... foi que num 
acharam mais ... o cemitério era muito grande ... num acharam mais a saída ... 
(Narrativa recontada, masculino, superior) 
 
... ir lá em cima na parte desenterrar lá um negócio que tava enterrado lá ... uma 
pedra lá ... uma pedra sagrada de cima ... aí ... ele foi armado e tudo né ... foi 
armado com ... com revólver ... com espingarda ... e um cassetete lá ... que ele num 
tinha muita arma ... aí chegou lá em cima ... aí tentou lá encontrar o lugar e num 
encontrou ... (Narrativa recontada, masculino, superior) 
 
aí o velho sabia onde era lá o local né ... lá no cemitério ... aí o velho sabia ... mas 
num ... num quis dizer ... num sei porque num quis dizer ... aí já levaram lá a 
ferramenta ... a pá e tudo pra cavar lá no cemitério ... foram lá ... aí a noite ... tinha 
que ser à noite ... meia noite ... aí foram lá ...aí ca/ aí desin/ desenterraram lá o 
negócio né ... (Narrativa recontada, masculino, superior) 
 
só que a minha avó tava na casa do primo da minha mãe ... quando eles foram 
buscar minha vó ... aí almoçaram e tudo ... e na volta ... esse meu ... primo da minha 
mãe tava meio bêbado ... mas insistiu e trouxe minha mãe ... (Narrativa de 
experiência pessoal, feminino, Médio) 
 
sim ... daí ... o poste se apagou ... daí eu morrendo de medo corri pra perto do meu 
primo ... minha prima ficou lá atrás sozinha ... daí quando nós chegamos lá ... 
dançamos e tudo ... ele tava lá ... nós fomos pra beira da praia ... tudo ... quando foi 
na terça de manhã ... nós não tomamos banho de mar mais lá na frente ... né ... 
(Narrativa experiência pessoal, feminino, 4ª)  
 
 
: é ... pra ... por causa do inverno ... tava muito frio e ... e mesmo a calefação do 
ônibus num ... num adiantava muito não ... sentia muito frio nos pés e nas mãos ... e 
mesmo agasalhado com colcha e tudo ... e ela sentou-se ... eu tava sentado ... é ... 
na cadeira do corredor ... lá na frente ... na primeira cadeira do corredor ao lado do 
mortorista ... (Narrativa de experiência pessoal, masculino, superior) 
 
 
aí ele disse ... como ele confiava muito nesse amigo ... disse que ela era ... uma 
prostituta ... ... ela era uma prostituta ... mas que tava gostando dela ... considerando 
... tava gostando muito dela ... cada vez mais ... aí eu sei que esse cara ... escutou 
né? ele e tudo ... quando foi no ... dia seguinte ele apareceu lá no hotel ... no 
apartamento que eles estavam ... e:: querendo seduzir sabe? a ... a moça ... mas ela 
não aceitou sabe? ele querendo abraçar ela ... beijar ela ... mas ela empurrava e 
tudo ... então ele ... ficou muito chateado com a reação dela porque por ela ser 
prostituta ele ia pensar que ela ia ... aceitar ... né? que num tava gostando dele ... 
tava querendo só a grana dele ...  (narrativa recontada, feminino, Médio) 
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PREENCHEDOR DE PAUSA 

 

 

((riso)) aí ele resolveu bater na porta né ... aí o velho ficou logo assustado né ... e 
tudo né ... aí perguntou e aí ele empurrou ele pra fora né ... empurrou o homem pra 
fora lá ... num quis entrar ... aí o velho expulsou ele de casa né ... porque num queria 
que ele visse é:: a mulher dele lá ... a velha lá e o cachorro dele lá ... um pastor 
alemão bem grande ... aí ele foi pra casa né ... (Narrativa recontada, masculino, 
superior) 
 
agora com o Tarcísio ... porque eu botei muito o costume nele ... sabe? muito assim 
meiga ... tudo ... tudo que ele queria eu tava ali sabe? até hoje eu sou assim ... às 
vezes eu quero mudar ... mas eu não consigo porque eu já me acostumei a ser 
assim ... sabe? (Narrativa de experiência pessoal, feminino, Médio) 
 
aí quando ela tava tomando banho de espuma ... já tava bem habituada né? bem 
íntima dele ... aí já tava na banheira de espuma ... e tudo tomando um belo de um 
banho ... aí ele chegou e disse ... aí propôs de novo pra ela ficar ... (Narrativa 
recontada, feminino, Médio) 
 
porque de repente num pode dar ... o paci/ o paciente num tem direito né ... vai ter 
que pagar particular e você quer fazer um tratamento ... tudo ... aí isso é ... e 
também cortes assim ... como recentemente foi um ... um rapaz que machucou no 
serviço ... ele trabalha na Petrobrás ... na máquina ... comeu ... o começo assim do 
dedo ... sabe? o começo do dedo ... a cabeça do dedo ... como dizem ... né? aí foi 
fazer o tratamento lá ... não foi bem um caso de urgência ... porque já tinham dado 
... tomado os primeiros cuidados lá mesmo na Petrobrás ... fizeram curativo e tudo ... 
e em seguida ele foi lá no doutor Asclepíades porque ia ficar com defeito ... 
sabe?...(Relato de procedimento, feminino, Médio) 
 
 
e se não fazem isso ... se elas tentam sempre tá ajudando os pobres é como elas 
falam né ... através de boas obras ... tudo ... porque querem chegar ao céu por 
causa disso ajudando as pessoas ... mas às vezes o que leva elas a fazerem isso 
num é o amor ... num é? no caso ... amar ao próximo ... é só mesmo por interesse ...  
(Relato de opinião, feminino, Médio) 
 
a piscina lá é:: é uma só ... só que é separada ... pra:: adulto e pra criança ... a gente 
... a professora de natação bota logo os pequenininhos no raso ... depois eles vão 
indo pro fundo e ficam lá no fundo ... fazem natação deles lá no fundo ... tudo ... 
segurando na bóia ... é legal lá ... lá na ... na piscina ... (Descrição de local, feminino, 
4ª) 
 
sim ... daí ... o poste se apagou ... daí eu morrendo de medo corri pra perto do meu 
primo ... minha prima ficou lá atrás sozinha ... daí quando nós chegamos lá ... 
dançamos e tudo ... ele tava lá ... nós fomos pra beira da praia ... tudo ... quando foi 
na terça de manhã ... nós não tomamos banho de mar mais lá na frente ... né ... 
(Narrativa experiência pessoal, feminino, 4ª)  
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tem o portão ... o colégio é branco ... tem o portão ... a gente entra ... quando a 
gente entra ... é:: tem em frente o pátio ((desconcentração da informante por causa 
da presença da amiga)) ... tem em frente o pátio ... do lado ... do lado tem umas 
salas de aula ... a sala de aula ... do outro lado tem ... é:: a direção ... é:: a ... sala da 
diretora ... tudo ... daí na:: na sala de aula tem o quadro ... que é verde e ao redor 
de madeira ... tem a:: a:: a carteira da professora ... (Descrição de local, feminino, 4ª) 
 
porque ... no futuro eles vão ter uma ... um:: porque o estudo a pessoa vai ter um 
futuro melhor e tem muitas crianças aí pelas ruas que não têm ... que não estudam 
nem nada ... então o governo podia fazer mais colégios ... colocarem todas as 
crianças de ruas ... tudo ... para eles terem um futuro melhor ... (Relato de opinião, 
feminino, 4ª) 
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INCLUSIVO 

 

 

:: inclusive essa festa era de um amigo dele ... muito amigo mesmo ... mas um pouco 
safadinho ... era casado e tudo ... e achou ela muito bonita quando chegou com ele 
né? ela ... realmente era muito bonita ... aí ... ele perguntou quem era ela ... num sei 
o quê ... aí ele disse ... como ele confiava muito nesse amigo ... disse que ela era ... 
uma prostituta ... ... ela era uma prostituta ... mas que tava gostando dela ... 
considerando ... tava gostando muito dela ... cada vez mais ... aí eu sei que esse 
cara ... escutou né? ele e tudo ... quando foi no ... dia seguinte ele apareceu lá no 
hotel ... no apartamento que eles estavam ... e:: querendo seduzir sabe? a ... a moça 
... mas ela não aceitou sabe? ele querendo abraçar ela ... beijar ela ... mas ela 
empurrava e tudo ... então ele ... ficou muito chateado com a reação dela porque por 
ela ser prostituta ele ia pensar que ela ia ... aceitar ... né? que num tava gostando 
dele ... tava querendo só a grana dele ...  (Narrativa recontada, feminino, Médio) 
 
ama a Deus ... você ama as pessoas ... o seu próximo ... ama a pessoa que tá ao 
seu lado ... procura obedecer tudo o que Deus faz ... então quando a pessoa diz que 
acredita em Deus ... ela pode até crer ... pode até ser uma pessoa crente ... é eu 
acredito e tudo ... mas se não obedece ... num é um crer de verdade sabe? num é 
um amor a Deus ... acredita ... pronto ...  (Relato de opinião, feminino, médio) 
 


